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Практична робота № 1 
 

”ЗНАЙОМСТВО З ІНТЕРФЕЙСОМ ГІС ARC VIEW. ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

ОБ’ЄКТІВ. КОМПОНОВКА КАРТ ТА ЇХ ВИВЕДЕННЯ НА ДРУК” 

 

1. Мета роботи 

1.1. Ознайомитися зі структурою програми. 

1.2. Оволодіти первинними практичними навичками роботи з пакетом настільної ГІС 

ArcView та вивчити його основні можливості. 

2. Задачі роботи 

2.1. Оволодіти основними елементами інтерфейсу пакету ArcView.  

2.2. Навчитися створювати проекти в ArcView, вибирати географічні об'єкти, що 

зображені на карті, здійснювати масштабування карти, підписувати об'єкти, що 

зображені на карті та створювати базовий картографічний макет. 

2.3. Здобути практичні навички по роботі з програмним забезпеченням ArcView і засвоїти 

технологічні прийоми відображення на екрані монітора Видів (Views), Тем (Theme), 

використання системи оперативної допомоги (Help), одержання інформації про 

об’єкти (Identify). 

2.4. Створити проект згідно з варіантом (додаток А). 

 

3. Зміст роботи 

3.1. Здійснити запуск пакету ArcView. 

3.2. Освоїти принципи роботи з інтерфейсом пакету ArcView. 

3.3. Оволодіти навичками роботи з пакетом ArcView. 

3.4. Створити проект згідно з варіантом. 

3.5. Оформити звіт. 

 

4. Вимоги до звіту 

Звіт про виконану роботу повинний включати: 

 титульний аркуш з назвою роботи та відомостями про виконавця; 

 мету та задачі роботи; 

 послідовність виконання роботи; 

 відповіді на контрольні питання. 

 

5. Методичні рекомендації 

5.1. Загальні відомості 

ГІС ArcView GIS розроблена Інститутом досліджень систем навколишнього 

середовища (Environmental Systems Research Institute, Inc. – ESRI, США) і призначена для 

збору, збереження, обробки і візуалізації просторово-прив’язаної інформації.  
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У 1979 р. ESRI був випущений перший геоінформаційний продукт – ArcInfo, а в 

1992 р. – перша настільна ГІС для персональних комп’ютерів (ПК), що виконувала функції 

вьюера (viewer)
1
 даних ArcInfo – ArcView 1.0.  

Починаючи з 3-ї версії ArcView у назві програми з’явилась приставка GIS, що 

позначило трансформацію вьюера в самостійний геоінформаційний продукт. На сьогодні 

ArcView 3х залишається однією з найпоширеніших у світі настільних ГІС з простим 

графічним інтерфейсом користувача і яка дозволяє легко завантажувати просторові і 

атрибутивні дані для того, щоб відобразити такі різнопланові просторові дані як: географічні 

карти, таблиці та діаграми.  

ArcView в своєму арсеналі має корисні, готові до використання зразки даних від 

земної кулі до окремо взятого міста. Система може використовувати дані ARC/INFO – 

векторні покриття, бібліотеки карт, гріди
2
, растрові зображення та інші дані. 

ArcView дозволяє виконувати цифрування карт за допомогою дігітайзера, пов'язувати 

об'єкти карти з атрибутивною інформацією, виконувати адресне геокодування, надає 

кінцевому користувачеві засоби вибору та перегляду наборів різноманітних геоданих, їх 

редагування, створення макетів карт з легендами, графіками, діаграмами та їх друк. 

Настільна ГІС ArcView дозволяє зручно візуально подавати інформацію, що дозволяє 

виявляти нові відношення, властивості і тенденції, які важко помітити у разі використання 

текстових файлів, електронних таблиць і баз даних, тобто виступає джерелом отримання 

нових знань. 

Крім безпосередньо інтерактивного режиму побудови карт, ArcView надає засоби для 

виконання просторового аналізу, геокодування адрес і їх відображення на карті, створення і 

редагування просторових і атрибутивних даних, створення тематичних карт. 

ArcView 3x: 

 має необхідний набір функцій, продуману структуру і дружній, інтуїтивно 

зрозумілий інтерфейс; 

 дозволяє модернізувати і адаптувати систему під різні цілі і задачі, підключенням 

додаткових модулів; 

 характеризується простотою створення додатків; 

 підтримує безліч форматів; 

 має суміжне програмне забезпечення (ArcInfo, ArcCAD, MapObjects тощо). 

ГІС ArcView має модульну будову (рис. 1.1) – тобто має ядро, до якого можуть 

підключатись понад 20 функціональних модулів, більшість з яких вільно поширюється в 

мережі інтернет.  

При настройці системи необхідно ввійти в меню Файл → Модулі (File → Extensions) 

(рис. 1.2) і позначити необхідні додаткові модулі, як показано на рис. 1.3, після чого буде 

здійснене завантаження модулів і функції додатків стануть активними. 

 

 

                                                           
1
 ГІС-вьювери – це відносно дешеві (порівняно з full GIS), ”облегшені” пакети, з обмеженою можливістю 

редагування даних, які призначені головним чином для візуалізації і виконання запитів до баз даних (у тому 

числі й графічним), що створені в середовищі інструментальних ГІС. Більшість з них дають можливість 

створити і оформити карту. Найбільш відомими є такі ГІС-вьювери: ArcView1 і 2 (ESRI, США), WinCAT( 

Simens Nixdorf, Німеччина). 

2
 Грід (grid) позначає структуру геоданих, що базується на комірках. Грід описує просторові зміни поверхні. 

Якщо векторне покриття (тема) зберігає моделі геообєктів як серії точок з координатами (x, y) і топологічні 

відношення між об’єктами, то грід зберігає їх як матрицю комірок із рядків і стовпців.  
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Рис. 1.1. Модульна будова 

ArcView GIS 

Рис. 1.2. Меню 

налаштувань 

Рис. 1.3. Меню підключення 

модулів 

 

Ядро універсальної ГІС ArcView містить такі компоненти: 

 систему керування базами просторових даних; 

 систему керування базами атрибутивних даних; 

 систему побудови діаграм і графіків; 

 систему підготовки макетів карт до друку; 

 мову програмування Avenue.  

Система керування просторовими даними дозволяє створювати, редагувати, 

візуалізувати і подавати просторові дані в різних картографічних проекціях, виконувати 

просторові запити. ArcView може працювати з декількома наборами географічних даних в 

інтерактивних картах, які називаються Видами (Views). 

Система керування атрибутивними базами даних дозволяє створювати і 

редагувати атрибутивні дані, встановлювати відношення між різними таблицями, 

пов’язуватись із зовнішніми базами даних, а також виконувати різні запити за 

атрибутивними даними. Використовуючи наявні в ArcView механізми мови структурованих 

запитів (SQL), можна здійснювати запити до реляційних систем керування базами даних – 

СКБД (ORACLE, SYBASE, INGRES або INFORMIX).  

Система побудови діаграм і графіків дозволяє здійснювати побудову різних діаграм і 

графіків за наявними атрибутивними даними. 

Система підготовки макетів карт до друку дозволяє виконувати збір 

картографічної, атрибутивної і графічної інформації на один аркуш і виводити отриманий 

макет на друк. 

Вбудоване середовище для мови програмування Avenue високого рівня дозволяє 

користувачу створювати інтерфейс для власних додатків, програмно подавати наявні набори 

даних, розробляти власні алгоритми обробки просторової і атрибутивної інформації. 

Модуль Spatial Analyst призначений для створення, відображення, аналізу і 

моделювання растрових даних. Spatial Analyst є засобом, який допомагає знайти і зрозуміти 

просторові відношення, які існують в даних. Основним поняттям у Spatial Analyst є грід-

тема. Грід-тема – це растровий еквівалент теми об’єктів. За його допомогою можна 

побудувати складну просторову модель місцевості і провести її аналіз для розв’язку 

найрізноманітніших задач, пов’язаних із різноманітними видами даних. Особливо корисний 

цей модуль при розв’язку таких завдань, як вибір придатного місця для об'єкта на основі 

аналізу комплексу параметрів, що подаються як у растровому, так і у векторному виді. 

Компоненти користувацького інтерфейсу модуля Spatial Analyst завантажуються в 

інтерфейс Виду (View). За допомогою Spatial Analyst можна виконати такі функції з меню 

Аналіз: знайти відстань; визначити близькість; обчислити щільність; одержати статистику по 

комірках; підсумувати зони; гістограми по зоні; кросс-табуляцію площ і запит до карти. 

Через меню Поверхня (Surface) можна інтерполювати поверхню, побудувати ізолінії, 

обчислити нахил, експозицію, зробити відмивання рельєфу і обчислити зони видимості. 
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Модуль ArcView 3D Analyst призначений для тривимірного (точніше 2,5D) і 

перспективного відображення, моделювання й аналізу поверхонь у реальному часі. Для 

підтримки даних функцій, модуль містить у собі можливості створення й роботи з 

тріангуляційними нерегулярними мережами. В модулі 3D Analyst є функції для створення й 

редагування моделей тріангуляційних нерегулярних мереж із існуючих векторних тем 

(шарів) ArcView. За допомогою спеціальних інструментів можна повертати поверхні. Як і зі 

звичайними темами, за 3D-поверхнями можна здійснювати запити та прив'язку баз даних. 

Модуль Network Analyst призначений для аналізу і оптимізації різноманітних 

просторових мереж (транспортних, нафто- і газопроводів тощо) і дозволяє вирішувати 

найскладніші мережеві задачі: знаходити ефективні маршрути руху; визначати оптимальний 

шлях з одного пункту в інший з відвідування декількох пунктів; можна задати пункти, 

вказуючи їх на лінійній темі, вводячи адреси або використовуючи точкову тему; можна 

приймати рішення про порядок їх відвідування, або дати Network Analyst можливість знайти 

найкращу послідовність відвідування; знайти найближчий пункт обслуговування відносно 

будь-якого місця в мережі; створити подорожній лист пересування; знайти зону 

обслуговування навколо місця тощо. 

Перед розв’язком задачі можна точно змоделювати мережі, включаючи встановлення 

середнього часу руху, вулиць з одностороннім рухом, заборонених поворотів, естакад і 

тунелів, закритих вулиць. 

 

5.2. Запуск програми ArcView 

Встановлення програми за замовчанням здійснюється на диск С:/ в директорію ESRI. 

Системна папка ArcView 3.х – AV_GIS30 містить файли, необхідні для роботи програми. 

Папка даних ArcView 3.х – ESRIDATA містить приклади проектів  та дані, такі як векторні 

карти світу, США, Мексики, Європи і Канади. Набір ярликів для роботи з програмою 

копіюється в меню ”Пуск”. Усі програми розміщуються в папці /ESRI/ArcView GIS 3.х/, а на 

робочий стіл виноситься ярлик файлу ArcView.exe для швидкого запуску основного модуля 

програми. 

Загалом запустити пакет ArcView в середовищі ОС MS Windows можна одним із 

способів: 

1. За наявності на робочому столі ярлика програми  потрібно двічі клацнути лівою 

кнопкою ”миші” на цьому ярлику. 

2. Натиснути на кнопку головного меню Windows ПУСК → Програми → ESRI → 

ArcView GIS (рис. 1.4). 

3. Якщо відоме ім’я проекту, який потрібно відкрити, то можна знайти файл цього 

проекту в будь-якому файлових менеджерів, наприклад у Провіднику і двічі клацнути на 

ньому лівою кнопкою миші. 

В результаті виконання одного з перших двох пунктів на екран монітора буде 

завантажено вікно програми ArcView (рис. 1.5). 

Далі потрібно відкрити проект (project) і відобразити на екрані Вид (View) і Тему 

(Theme), оскільки робота користувача в ArcView організована у вигляді проекту.  

Проект – це файл, що містить посилання на усі документи, які користувач 

використовує для розв’язання задач або керування процесом. 
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Рис. 1.4. Запуск програми ArcView 

через Головне меню «Пуск» 

Рис. 1.5. Вікно програми ArcView  

 

У діалоговому вікні (”Welcome to ArcView GIS”) виберіть опцію ”Open an existing 

project” – відкрити існуючий проект, або ”with a new View” – відкрити новий вид, або – 

відкрити новий проект (”as a blank project”) (рис. 1.6). Цю операцію також можна виконати 

за допомогою меню ArcView GIS: File → New project або Open project (рис. 1.7).  

Для знайомства з ArсView доречно відкрити існуючий проект, для чого виберіть 

позицію відкрити існуючий проект – ”Open an existing project” і натисніть кнопку <ОК>. 

 

        
Рис. 1.6. Діалогове вікно вітання Рис. 1.7. Вибір наявного проекту 

 

У вікні відкриття проекту, що з’явиться – Open Project виберіть логічний диск (в 

даному випадку С:/), виберіть необхідну папку, де зберігаються проекти ArcView (в даному 

випадку С:/ESRI/ ESRIDATA), виберіть необхідний файл проекту, наприклад europe.apr (рис. 

1.8). Відкрийте проект подвійним клацанням лівою кнопкою миші кликнувши на файл у лівій 

панелі вікна відкриття проекту, або виділити потрібний файл, клацнувши один раз лівою 

кнопкою миші та натиснути кнопку <OK> (рис. 1.9). 

 

 

 
Рис. 1.8. Вибір проекту Рис. 1.9. Проект ArcView europe.apr 
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Файл проекту ArсView являє собою текстовий файл (файл у форматі ASCII) з 

розширенням *.apr, у якому прописані шляхи до файлів, що використовуються в цьому 

проекті, та властивості проекту (ім’я, екстент
3
, масштаб та інші ).  

Фізично файли знаходяться в тій або іншій папці або базі даних на логічних дисках 

комп’ютера, а проект формує лише звернення до них у ході роботи.  

Зазвичай у файлі проекту прописуються повні шляхи до файлів, наприклад: Path: 

«d:/gis/map/kvartal_all_nn/quartalsn_region.shp» 

Примітка. При видаленні і переносі файлів з однієї папки в іншу при відкритті 

проекту, програма не зможе виявити їх на попередньому місці і буде запитувати шлях до їх 

нового місцезнаходження.  

У випадку виникнення ситуації із втратою файлів проекту необхідно скасувати пошук 

видалених файлів, натиснувши кнопку <Cancel> у вікні запиту втрачених файлів і ще раз 

прописати шляхи для перенесених файлів, що запитуються. Останнє можна зробити або у 

вікні запиту, що пропонується, або у файлі проекту.  

Перша дія більш тривала у часі, проте є доступною для користувачів з будь-яким 

рівнем підготовки. У цьому випадку необхідно лише знайти файл, що запитується у новому 

місці його розташування і кликнути на ньому подвійним клацанням лівою кнопкою миші, 

або виділяти і натискати кнопку <ОК>.  

Друга дія потребує менше часу, однак доступна лише для досвідчених користувачів. 

Для редагування файлу проекту його необхідно відкрити в будь-якому текстовому редакторі, 

наприклад у блокноті (Пуск → Всі програми → Стандартні → Блокнот або у файловому 

менеджері Total Commander виділити файл проекту і натиснути клавішу F4) і прописати 

шлях для кожного перенесеного файлу та видалити посилання на видалені файли. Після того 

як шляхи доступу до всіх втрачених файлів будуть прописані або пошук втрачених файлів 

буде відмінений, проект відкриється. 

Примітка. Для того, щоб проблеми з переносом файлів не виникали регулярно 

необхідно організувати робочий простір на комп’ютері ще до формування великої кількості 

даних. Одним з шляхів подолання таких проблем із збереженням даних є виділення цілого 

фізичного диску, назвавши логічний диск, наприклад, GIS G:/, далі потрібно сформувати 

структуру папок, назвавши їх у відповідності з даними, які планується в них акумулювати 

(хоча можна налаштувати і робочий простір): 

Project – папка для збереження проектів; 

Topo ras – папка для растрових топографічних карт; 

Topo vec – папка для збереження векторних топографічних карт; 

Sat image – папка для збереження даних космозйомки;, 

AFS – папка для збереження даних аерофотозйомки; 

BD – папка для збереження файлів бази даних; 

Work – папка для збереження робочих файлів. 

Також можна організувати збереження файлів різних форматів, створивши папки за 

назвою формату, наприклад: 

Shp – папка для збереження даних у форматі шейп-файлів; 

GRID – папка для збереження даних у формату GRID; 

TIN – папка для збереження файлів у форматі TIN; 

Img – папка для збереження растрових зображень у форматі *.img, 

Bil – папка для збереження растрових зображень у форматі *.bil тощо. 

 

При підключенні даного фізичного диску до іншого комп’ютера під тим же ім’ям 

проекти будуть відкриватись коректним чином.  

                                                           
3
 Екстент – це прямокутник, що визначається вказанням координат його вікна в просторі карти. 
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При переносі на інший диск проектів і папок з файлами, до яких звертається проект, 

необхідно називати диск аналогічним чином, тобто в даному випадку GIS G:/. 

Перейменування логічних дисків здійснюється в панелі керування комп’ютером. Для 

цього необхідно в меню Пуск або на робочому столі клацнути на іконці ”Мій комп’ютер” 

правою кнопкою миші, і в меню, що відкриється, лівою кнопкою миші клацнути на рядок 

”Керування”, вибрати ”Пристрої для запам’ятовування/Керування дисками”, у вікні 

відображення дисків вибрати диск, на який був здійснений перенос проекту з папками файлів 

проекту, клацнувши на іконці диску правою кнопкою миші і в меню, що відкриється, лівою 

кнопкою миші клацнути на рядку ”Змінити букву диска або шлях до диску…”, у вікні що 

відкриється ”Зміна букви диска або шляху …” кликнути кнопку ”Змінити…” і назвати 

диск відповідним чином, обравши потрібну букву зі списку. 

Примітка. Не рекомендується називати папки і файли кирилицею, оскільки 

більшість модулів розпізнають її некоректно, що може призвести до помилок. 

5.3. Створення нового проекту 

Для створення нового проекту необхідно:  

1. При завантаженні програми у вікні привітання вибрати у запропонованому меню 

(рис. 1.10): 

– створити новий проект з новим видом, у цьому випадку в проекті буде створений 

пустий вид; 

– створити новий проект як новий проект, тоді буде створене просто вікно проекту 

(рис. 1.11).  

2. При відкритому проекті: 

– в меню Файл (File) виконати команду Новий проект (New Project). При цьому буде 

створене нове вікно проекту (рис. 1.12);  

– у вікні проекту натисніть на кнопку Новий (New), відбудеться аналогічна дія (рис. 

1.13).  

 

    

    
Рис. 1.10. Вибір у вікні привітання нового проекту Рис. 1.11. Вибір нового проекту 

 

    

 
Рис. 1.12 Створення нового проекту Рис. 1.13. Вікно ArcView GIS для створення 

нового проекту 
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Після створення нового проекту вид вікна ArcView буде мати наступний вигляд 

(рис. 1.14). 

Файли, що можуть входити у проект ArcView поділені на шість груп: Види (Views), 

Таблиці (Tables), Діаграми (Charts), Компоновки (Layouts), Тексти програм (Scripts). 

Кожна група може опрацьовуватись як окремо, так і спільно з іншими. 

Види (Views) – це інтерактивні карти, які дозволяють відображати, 

досліджувати, виконувати запити і аналізувати просторові дані в ArcView.  
Види зберігаються в проекті ArcView (рис. 1.15).  

 

 

 
Рис. 1.14. Вигляд вікна нового проекту Рис. 1.15. Види 

  

Вид визначає просторові дані (країни, міста, річки, дороги, геологічні та географічні 

об’єкти, земельні ділянки тощо) які будуть використовуватись і спосіб їх відображення. 

Однак Вид не містить файли просторових даних у явному вигляді, а посилається на ці 

вихідні файли даних. Це означає, що Вид є динамічним елементом, оскільки відображає 

поточний стан вихідних даних. Якщо вихідні дані змінюються, Вид, що використовує ці дані, 

автоматично покаже зміну при наступному відображенні Виду. Це також означає, що одні й 

ті ж самі дані можуть використовуватись у декількох Видах. Наприклад, у проекті може 

знаходитись Вид, який демонструє ділянки перепису, які класифіковані за чисельністю 

населення, і Вид, що демонструє тільки межі цих ділянок. 

Таблиці (Tables) відображають інформацію про наявні у Виді об’єкти, наприклад, 

назви областей (штатів), автострад, значення рівнів населення, геологічний вік, висоти над 

рівнем моря тощо в табличному вигляді. 

Таблиця в ArcView містить посилання на джерело табличних даних, однак не містить 

самі табличні дані (рис. 1.16). Це означає, що таблиці також є динамічними елементами, 

оскільки вони відображають поточний стан вихідних даних, за якими вони побудовані. 

  

 
Рис. 1.16. Таблиці 

Таблиці 

Види 
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Якщо вихідні дані змінюються, таблиця, заснована на цих даних, автоматично 

відобразить зміни при наступному відкритті проекту, що містить цю таблицю. Користувач 

може створювати нові таблиці в ArcView і сам заповнити їх значеннями. Також можна 

редагувати деякі таблиці, але це залежить від типу наданого джерела табличних даних і 

наявності у нього права на запис у ці таблиці. 

Діаграми (Charts) – це спосіб візуального подання табличних даних, зокрема 

атрибутів географічних (розподілених у просторі) об’єктів. 

Діаграми в ArcView надзвичайно зручні, оскільки вони динамічно пов’язані з 

картами. Наприклад, користувач може обрати об’єкти карти у Виді, і вони підсвітяться у 

Виді, в Таблиці і в Діаграмі. ArcView дозволяє створювати шість різних типів діаграм 

(площинні, лінійні, кругові, горизонтальні і вертикальні гістограми). 

Компоновки або макети (Layouts) – дозволяють інтегрувати в єдине вікно документи 

(Види, Таблиці, Діаграми) та інші графічні елементи, щоб створити остаточний варіант 

карти для подальшого друку. Це карти, на яких користувач може показати види, діаграми, 

таблиці, імпортовану графіку і графічні примітиви.  

Компоновка – це набір елементів (фрейми
4
 даних, заголовок, масштабна лінійка, 

легенда тощо), що розміщуються на сторінці. Вона використовується для підготовки карт до 

друку або експорту в інші формати. Компоновка визначає які саме дані будуть 

використовуватись для виведення і як саме вони будуть відображуватись. Компоновка може 

бути динамічною, тому що вона дозволяє користувачу в динаміці виводити на екран окремі 

графічні елементи. Коли для графіки заданий динамічний зв’язок, то в компоновці буде 

показаний її поточний стан. Наприклад, якщо дані у Виді змінюються, то компоновка 

автоматично відобразить ці зміни. Одні й ті ж дані можуть бути відображені в ряді різних 

компоновок. Можна вважати кожну компоновку новим способом подання даних. 

Тексти програм (Scripts) – є компонентом проекту ArcView, що містить код програм 

на мові високого рівня Avenue. Аналогічно макросам, процедурам або сценаріям у інших 

мовах програмування або скриптових мовах. 

Скрипт (сценарій) – програма або виконувана процедура, написана на будь-якій 

мові програмування.  

Скрипти ArcView об’єднують засоби для виконання трьох загальних цілей: задачі 

автоматизації, додавання нових можливостей в ArcView і створення закінчених прикладних 

програм (додатків). 

 

5.4. Інтерфейс користувача ArcView 

ГІС ArcView дозволяє працювати з Видами (Views), Таблицями (Tables), 

Компоновками або макетами (Layouts), Діаграмами (Charts) і Скриптами (Scripts), що 

збережені в проекті. Кожний з цих документів виконує певні функції і має власний набір 

меню, кнопок і інструментів. Але одночасно в ArcView можна працювати тільки з одним 

проектом.  

Над списком можливих елементів вікна проекту (рис. 1.14) представлені три кнопки: 

Новий (New), Відкрити (Open) і Друк (Print). Дві останні не активні, оскільки проект новий 

і список елементів порожній. 

Файли, що входять до проекту поділені на шість груп: Види, Таблиці, Діаграми, 

Компоновки, Скрипти і 3-d види (за наявності окремого модуля). Кожна група файлів може 

оброблятись як окремо, так і спільно з іншими, а файли компоновок представляють собою 

                                                           
4
 Фрейм (англ. frame  – «каркас», «рамка») – це структура, що описує деякий складний об'єкт або абстрактний 

образ або модель для представлення деякої концепції (стереотип сприйняття). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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зібрані воєдино види, таблиці і діаграми. 

Крім вбудованих функцій, можливості ArcView розширюються шляхом підключення 

ряду додатків – модулів. Таке настроювання дозволяє використовувати тільки необхідні 

додатки, звільняючи оперативну пам’ять і скорочуючи об’єм доступної, однак надлишкової 

інформації. 

Для того, щоб створити новий вид, необхідно при підсвіченому елементі Вид (Views) 

натиснути кнопку Новий (New). З'явиться порожнє вікно виду зі стандартною назвою View1 

(рис. 1.14).  

Коли створюється Новий проект або відкривається вже існуючий, в діалоговому вікні 

(рис. 1.17) з’являються списки компонентів проекту. 

 

 

 
 Рис. 1.17. Списки компонент проекту 

 

У правій частині цього вікна відображуються каталоги, а в лівій – проекти.  

У вікні Open Project у правій частині вікна (Directories) виберіть папку з проектами, 

припустимо - с:\esri\esridata, ліворуч (File Name) виберіть проект world.apr і натисніть кнопку 

<ОК>. 

Після натиснення кнопки <ОК> у правому верхньому куті з’явиться вікно Виду 

(рис. 1.18) з зображенням карти світу, яке складається з двох частин: таблиці змісту 

(ліворуч) і відображення карти (праворуч). 

 

 
Рис. 1.18. Вікно Виду ”Карта світу” 

 

Вид складається із шарів просторової інформації, що охоплює визначену територію. 

Кожен шар являє собою набір географічних об'єктів, таких як країни, ріки, озера, міста тощо. 

В ArcView шари називають темами.  

ArcView пов’язує об’єкти і атрибути в теми і здійснює керування ними у Виді.  

Тема – заданий набір просторових об’єктів (об’єктів реального світу) в якості 

об’єктів карти разом з їх атрибутами. 

Таблиця змісту наводить список тем і відображає їх легенди; а в області 

відображення карти здійснюється виведення на екран об’єктів для кожної теми. 

Зверніть увагу, що деякі теми помічені галочками. Це означає, що тема включена і 

Таблиця змісту 

Вікно 

відображення 

карти 



14 

 

буде відображена на карті. Ряд об’єктів галочками не позначені, тому на цьому Виді 

відображені не будуть. 

Порядок відображення тем можна змінювати, переміщуючи їх вгору або вниз. Для 

цього потрібно підвести курсор в район назви теми, натиснути на ліву кнопку миші і не 

відпускаючи її перемістити в потрібне місце (вниз або вгору). Після переміщення, коли 

користувач відпустить кнопку, порядок відображення тем зміниться, оскільки верхня тема 

накладається на нижню. 

Користувач може створювати теми ArcView з безлічі джерел, включаючи покриття 

ARC/INFO, CAD об’єкти, супутникові знімки або таблиці баз даних. 

Область у лівій частині виду World Map (рис. 1.19) – це Table of Contents (Таблиця 

змісту). Коли користувач додає тему до Виду, то ім'я теми і її символ з’явиться там. 

Для того, щоб додати тему до Виду, з меню View, виберіть Add Theme (Додати Тему) 

. З'являється діалогове вікно Add Theme (рис. 1.20).  

 

 

 
Рис. 1.19. Діалогове вікно ”Додати тему” Рис. 1.20. Діалогове вікно  

”Table of Contents” 

 

З поданого списку Drives (диски) необхідно обрати шлях зі списку директорій. 

ArcView показує список географічних даних, доступних у цій директорії. Коли обрано 

Feature Data Source (Джерело Даних Просторових Об'єктів), у списку показуються тільки 

джерела даних, що містять просторові об'єкти, такі як точки, лінії, полігони. 

Клацніть два рази на назві теми, щоб додати її до виду (рис. 1.21). 

Рис. 1.21. Вікно документу World Map 

 

Графічний 

інтерфейс 

користувача 

Панель 

меню 

Панель 

кнопок 
Панель 

інструментів 

Назва версії програми 

Додати тему 
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Розгорнемо вікно документу (Views) World Map і розглянемо основні елементи 

графічного інтерфейсу користувача.  

У верхньому рядку вікна ArcView показана назва даної версії програми. Нижче 

розташовується панель меню програми, потім панель кнопок та панель інструментів.  

Графічний інтерфейс програми розроблений для середовища ОС Windows. Вікно 

включає в себе верхнє меню, панель інструментів і вікно проекту. Верхнє меню і панель 

інструментів можуть настроюватись за бажанням користувача. При роботі в системі 

одночасно можливе редагування тільки одного проекту.  

Панель меню розташована у верхній частині вікна ArcView і містить спадне меню, 

зміст якого представлений на рис. 1.22.  

       
Рис. 1.22. Зміст спадних меню ArcView 

 

Для вибору пункту зі спадного меню можна використовувати показник ”миша” або 

відповідну комбінацію клавіш.  

Зміст панелі змінюється в залежності від типу активного вікна. 

Панель кнопок. Панель, розташовується під панеллю меню і містить кнопки, що 

надають швидкий доступ до різних елементів керування. Зміст панелі кнопок змінюється в 

залежності від типу активного вікна. 

 Кнопка Повний екстент масштабує зображення до повного відображення всіх 

тем у Виді. Наприклад, якщо користувач двічі збільшував масштаб зображення у Виді, то 

клацнувши на цій кнопці, він знову побачить Вид повністю. 

 Кнопка Екстент активної теми (тем) масштабує зображення до відображення 

активної теми (або тем) у Виді. Теми у Виді часто мають різні лінійні розміри. Деякі теми 

відображають об'єкти, розміщені по всій карті, інші відображають об'єкти, що знаходяться у 

визначених місцях на карті. За допомогою цієї кнопки можна легко збільшувати масштаб 

зображення до розмірів території, на якій відображається тема, що цікавить користувача. 

Перш ніж клацнути на цій кнопці, клацніть на назві теми в Таблиці змісту у Виді, 

зображення якої потрібно масштабувати. Тема стане активною.  

Якщо є необхідність масштабувати зображення до розмірів території, на якій 

відображаються більше однієї теми, перш ніж ви клацнете по кнопці, тримайте, не 

відпускаючи кнопку SHIFT і клацніть на назвах тем, щоб зробити їх активними. 

 Кнопка Екстент обраного об'єкту масштабує зображення до відображення 

обраних об'єктів в активній темі (темах). Після того як ви вибрали визначені об'єкти в 

активній темі (наприклад, використовуючи Конструктор запиту (Query Builder) ArcView, 

вибрали об'єкти з відповідними атрибутами), клацніть на цій кнопці, щоб масштабувати 

зображення до розмірів території, на якій відображаються обрані об'єкти. 

 Кнопка Збільшити наближає до центра зображення. 

 Кнопка Зменшити відсуває від центра зображення. 

 Кнопка Попередній екстент повертає назад до попереднього простягання 

зображення, що розглядалося користувачем. Клацніть на цій кнопці, щоб повернутися назад 

до того зображення, відкіля ви масштабували чи панорамували. Можна використовувати цю 

опцію, щоб повернутися на п'ять кроків назад. 



16 

 

Панель інструментів  розташована під 

панеллю кнопок і містить набір інструментів, з якими може працювати користувач.  

Якщо робота відбувається у вікні проекту або зі скриптом, панель інструментів не 

висвічується.  

Для вибору інструменту потрібно клацнути на ньому. Інструмент буде активним, поки 

користувач не вибере інший. Зміст панелі інструментів змінюється в залежності від типу 

активного вікна. 

Коли ви обираєте інструмент і переміщаєте курсор у Виді, курсор приймає форму 

обраного інструмента. Інструмент залишається обраним доти, поки ви не виберете інший. 

 Інструмент Збільшити. Для того, щоб збільшити зображення, треба розмістити 

інструмент у визначеному місці у Виді і клацнути кнопкою миші один раз, а потім 

розтягнути рамку за допомогою інструмента до розміру території, яку потрібно збільшити 

(рис. 1.23). 

 Інструмент Зменшити. Те ж що й Збільшити, тільки зменшує зображення від 

крапки, де ви клацнете або від розміру розтягнутого вами прямокутника. 

 Інструмент Перемістити. Дозволяє панорамувати Вид шляхом переміщення 

екрана в будь-якому напрямку за допомогою ”миші”. Для того, щоб панорамувати, клацніть 

на цьому інструменті, перемістіть курсор у будь-яке місце у Виді, натисніть, не відпускаючи 

ліву кнопку миші і пересувайте курсор у будь-якому напрямку. Відпустіть кнопку миші, щоб 

залишити Вид у положенні, яке ви вибрали. 

 Кнопка Редактор легенди. Викликає вікно Редактора легенди для активної Теми. 

Редактор легенди (Legend Editor) ArcView надає безліч можливостей для класифікації 

і відображення атрибутів (властивостей) просторових об'єктів. Можна також їх вибирати з 

декількох типів легенд і різних схем класифікації даних. Крім цього Ви можете створювати 

власні користувальницькі класи і відображення. За допомогою редактора легенди і вікна 

символів (Symbol Window) користувач може вибирати відповідні символи для зображення 

точкових, лінійних і полігональних тем. Користувач також може змінювати стиль, розмір і 

колір шрифту, яким підписуються просторові об'єкти в Темі. 

Існує шість типів легенд: Single Symbol (Одиничний символ), Unique Value (Унікальне 

значення), Graduated Colors  (Градуйовано  кольорами), Graduated Symbol (Градуйовано 

символом), Dot (Точковий) тип легенди, що показує щільність атрибута, і Chart legend type 

(Діаграмний тип легенди), що показує кратні атрибути як діаграми усередині кожного об'єкта 

(рис. 1.24). 

 

 

 
Рис. 1.23. Зміна масштабу 

карти 

Рис. 1.24. Типи легенд, що 

використовуються в ArcView 

 

Для того, щоб відредагувати легенду, необхідно відкрити вікно редактора легенди 

одним із способів: 
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– подвійним кліком миші на Темі; 

– через головне меню: Theme → Edit Legend… У вікні, що відкриється, в спадаючому 

списку Тип легенди (Legend Type) вибрати необхідний тип легенди. Натиснути 

кнопку Apply. 

У тих випадках, коли легенда дуже довга, або додано одночасно багато шарів, 

доцільно легенду сховати. Для цього потрібно виконати команду головного меню: Theme → 
Hide/Show Legend. Ця команда працює як перемикач, тобто якщо легенда є видимою, то при 

виклику цієї команди вона сховається, якщо легенда є невидимою – вона буде відновлена. 

Для підпису об'єкта потрібно скористатися інструментом Мітка (Labels)  на нижній 

панелі інструментів. Натисніть зазначену кнопку, потім клацніть на будь-якому об'єкті, який 

потрібно підписати. Об'єкт буде підписаний автоматично. Користувач може підписати 

стільки об'єктів, скільки захоче. 

Примітка Зверніть увагу, коли додається підпис, він позначається чотирма 

маркерами. 

Для того, щоб підписати всі об'єкти, скористайтеся головним меню: Theme Auto-label. 

У діалоговому вікні, що відкриється, необхідно вказати за яким полем повинні бути 

підписані об'єкти. 

Для видалення всіх підписів відразу - скористайтеся командою меню Theme → 
Remove Labels. 

Для створення компонування необхідно вибрати в головному меню команду View → 

Layout (Компонування). У діалоговому вікні Template Manager виберіть шаблон Landscape, 

тобто стандартний формат А4 в альбомній орієнтації, і натисніть кнопку <ОК>. Ви побачите 

компоновку, що відображає створену Вами карту, яку можна вивести на друк (File → Print), 

експортувати в інший формат (File → Export) або зберегти для подальшого використання. 

Автоматично компонуванню привласнюється стандартне ім'я Layout1. Перейменовується 

компоновки за допомогою команди головного меню Layout → Properties. У вікні введення 

імені змінюєте назву компоновки. 

 

5.5. Зміна масштабу і області відображення карти 

Зміна масштабу і області відображення карти здійснюється за допомогою меню Views 

або відповідних кнопок: 

– Zoom to fool extent  - повний екстент; 

– Zoom In  - наближає до центра зображення; 

– Zoom Out  - віддалення від центра зображення; 

– Zoom to previous extent  повернутися до попереднього екстенту. 

За замовчанням використовується інструмент Pointer  вказівка. При зміні 

інструменту відповідно змінюється і курсор. Збільшити або зменшити масштаб у зазначеній 

курсором точці можна за допомогою інструментів Zoom In  та Zoom Out  відповідно. 

За допомогою  можна також виділити, утримуючі ліву кнопку миші, прямокутну область, 

яку треба показати (рис. 1.23). Рухати саму карту можна інструментом Pan . 

 

5.6. Ідентифікація та вставка об’єктів 

Ідентифікацію об’єктів на карті можна робити за допомогою інструмента Identify  

(Ідентифікація). Для цього треба в переліку тем (Table of Contents) виділити необхідну тему, 

клацнувши лівою кнопкою миші. Наприклад, виділимо тему Cities – головні міста (за 

легендою вони показані точками на карті). При цьому, бачимо, що ця тема дійсно  
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виділяється (підсвічено кольором) (рис. 1.25), а також стає активною кнопка інструменту 

Identify. Скориставшись цим інструментом, клацнемо на точці, де розташований Київ і 

отримуємо в діалоговому вікні результати ідентифікації (рис. 1.26). 

 

 

 

Рис. 1.25. Ідентифікація 

головних міст Європи 

Рис. 1.26. Результати 

ідентифікації столиці 

України 

 

Обране місто відобразиться в лівій частині вікна Identify Results (Результати 

ідентифікації). Інформація в правій частині вікна витягується з таблиці атрибутів даної теми. 

Якщо Ви бажаєте ідентифікувати об’єкт, проте не впевнені до якої теми він належить, 

потрібно зробити активними всі імовірні теми до використання інструмента Identify 

(Ідентифікація). Для того щоб зробити активними декілька тем, потрібно натиснути, не 

відпускаючи кнопку <SHIFT> і клацнути по черзі на їх назвах у таблиці змісту Виду. 

 

5.7. Одержання інформації про об’єкти 

Спочатку знайдемо відстань між Києвом і Львовом. За допомогою інструменту , 

необхідно збільшити карту так, щоб були видні обидва міста з потрібному екстенті (на всю 

область перегляду). Далі потрібно клацнути кнопкою миші на інструменті Measure 

(Виміряти) . Встановивши курсор на Київ, натисніть на кнопку миші і перемістіть курсор 

на Львів. Між двома містами з’явиться лінія (рис. 1.27). Щоб її завершити потрібно двічі 

клацнути лівою кнопкою миші. Відстань між містами буде показана в рядку стану (в лівому 

нижньому куті (рис. 1.28). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.27. Вимірювання відстані між 

Києвом і Львовом 

Рис. 1.28. Результат вимірювання відстані 

між Києвом і Львовом 

 

Іншим способом одержання інформації про об’єкт є вибір об’єкта у Виді з наступним 

переглядом інформації в Таблиці теми. Існує декілька способів вибору об’єктів у Виді, 

наприклад за допомогою кнопки Find (Знайти) . Припустимо, виникла необхідність 

знайти місцезнаходження держави Україна і сфокусувати на ньому Вид. Натисніть на кнопку 
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. В діалоговому вікні Find Text in Attributes (Знайти текст за Атрибутами), що 

з’явиться (рис. 1.29), наберіть Ukraine і натисніть кнопку <ОК>. 

ArcView здійснить пошук у таблиці Теми до першої появи рядка Ukraine. Якщо 

пошук був результативний, то відповідний об’єкт виділиться жовтим кольором (за 

замовчанням) і буде відображений у центрі Виду (рис. 1.30). 

 

 

 

 

 
Рис. 1.29. Діалогове вікно Find Text in 

Attributes (Знайти текст у Атрибутах) 

Рис. 1.30. Результати пошуку 

 

 

Одержати інформацію про об’єкт можна також за допомогою об’єкта Select Feature 

(Вибрати Об’єкт) . Для цього потрібно в будь-якому місці Виду за допомогою показника 

”миша” натиснути кнопку . Встановіть курсор миші в потрібне місце і натисніть ліву 

кнопку миші. Переміщуючи ”мишу”, створіть прямокутник. Якщо після цього відпустити 

кнопку миші, всі об’єкти (в даному випадку країни), які частково або цілком потрапили в 

район окреслений прямокутником, вважаються обраними і їх можна переглянути, відкривши 

Таблицю теми.  

Натисніть на кнопку Відкрити Таблицю Теми  В результаті виконаних дій будуть 

відображені атрибути в таблиці теми Чисельність населення. Виділені записи відповідають 

обраним у Виді об’єктам. 

Для того, щоб перемістити обрані записи в верхню частину таблиці треба натиснути 

кнопку Promote (Перемістити Вгору) . 

 

5.8. Відображення і редагування таблиці 

У процесі роботи з ArcView іноді виникає необхідність у зміні виведення таблиці на 

екран (приховати або перейменувати поля, змінити їх розмір, змінити порядок записів тощо). 

Для здійснення змін необхідно вибрати з меню Table (Таблиця) позицію Properties 

(Властивості). З’явиться діалогове вікно Table Properties (Властивості таблиці) (рис. 1.31). 

 
 

Результа

т пошуку 
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Знизу цього вікна можна побачити список полів у цій таблиці. Позначка, що 

знаходиться ліворуч показує які поля відображуються на даний момент. Праворуч від полів 

знаходиться стовпчик псевдонімів (aliases - аліаси) полів. 

За допомогою прокрутки можна переміщуватись по списку полів і видаляти позначки 

видимості полів та змінювати їх назви. Відключені поля в таблиці на екран не виводяться. 

Записи в таблиці можна сортувати. Для цього потрібно виділити необхідне поле і за 

допомогою кнопок Sort Ascending  (За спаданням) або Sort Descending  (За 

зростанням). Щоб знову переглянути повний Вид використайте кнопку  Full Extent 

(Повний екстент). 

 

5.9. Використання системи оперативної допомоги 

Для одержання оперативної допомоги треба натиснути кнопку допомоги  на панелі 

інструментів ArcView. Курсор прийме форму стрілки зі знаком питання.  

Після цього потрібно перемістити курсор на вікно Виду і натиснути кнопку, щоб 

одержати підказку. ArcView відкриє довідку до розділу ”Що таке Вид”? Зверніть увагу на 

виділені зеленим кольором ключові речення в нижній частині вікна допомоги, які система 

гіпертексту використовує для зв’язку з відповідними розділами. Якщо помістити курсор на 

одне з них, то він прийме форму вказівного пальця. Натиснення кнопки на одному з 

ключових речень призведе до відкриття відповідного розділу. 

Оберіть натисненням кнопки миші ”Що таке Тема”? ArcView надасть інформацію 

про цей розділ. Можна також одержати інформацію по будь-якій темі натисненням кнопки 

миші на ”Розділи”. Наприклад, є необхідність визначити відстань між Києвом і Берліном, 

проте не знаєте як виміряти відстань в ArcView. Для цього - натисніть кнопку ”Розділи” у 

вікні ArcView Help. З’являться три позиції Зміст, Покажчик, Пошук. Виберіть позицію 

Покажчик. У вікні введення спробуйте набрати слово ”вимір”. У результаті буде 

ініційований пошук будь-яких варіантів входження цього слова в систему підказки. 

Після того, як Ви наберете ”вим” ArcView підсвітить у другому полі ключове речення 

вимір об’єктів у виді. Натисніть кнопку Показати внизу вікна. ArcView покаже сторінку 

підказки, що містить відомості про правила вимірів. Закрийте вікно допомоги. 

 

5.10. Створення компоновки 

Компоновка суттєво спрощує створення якісних карт, оскільки дозволяє зібрати всі 

компоненти майбутньої карти, розташувати її за бажанням користувача, створити легенду, 

стрілку Півночі і масштабну лінійку а потім вивести все це на друк. 

Для цього потрібно в меню Вид (View) обрати пункт Компоновка (Layout). В 

діалоговому вікні виберіть пункт Landscape, клацнувши кнопкою миші (рис. 1.32). За 

умовчання ArcView використовує назву Виду (View) як заголовок Компоновки (Layout). При 

необхідності змінити назву заголовка потрібно інструмента  Вказівник (Pointer) двічі 

клацнути на заголовку. 

В діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, видаліть існуючий текст, надрукуйте 

потрібний Вам текст і натисніть кнопку ОК. При цьому відбудеться зміна назви (рис. 1.33). 

Якщо є потреба змінити шрифт заголовка, то це можна зробити за допомогою 

вказівника , що змінити шрифт заголовку або інших компонентів Компоновки (Layout). 

Для виведення на друк потрібно в меню Файл (File) обрати опцію Друк (Print). У 

діалоговому вікні що з’явиться на екрані, змініть орієнтацію вашої компоновки на 

Рис. 1.31. Діалогове вікно ”Властивості таблиці” 
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горизонтальну. Таким чином, орієнтація компоновки буде відповідати копії, що буде 

роздруковуватись. 

 
 

Рис. 1.32. Створення Компоновки Рис. 1.33. Створення компоновки 

користувача 

Клацніть на кнопці  і натисніть кнопку ОК діалогового вікна.  

Альтернативним варіантом є експортування компоновки в графічний файл з 

наступним імпортуванням в документ користувача.  

Для збереження робочого проекту необхідно зробити вікно активним, з меню Файл 

(File) обрати опцію Зберегти проект як (Save Project As). У діалоговому вікні, що з’явиться 

на екрані, необхідно вказати ім’я і адресу нового файлу проекту і натиснути кнопку ОК. 

ArcView автоматично додає розширення .арr до імені, яке ви дали новому файлу проекту 

 

5.11. Завершення сеансу роботи з ArcView 

Кожного разу при виході з ArcView, у випадку, коли Ви здійснювали будь-які зміни 

компонентів проекту і виникає необхідність їх збереження, ArcView запитає, чи бажаєте Ви 

зберегти зроблені в проекті зміни до завершення сеансу. 

Примітка. ArcView за умовчанням записує зміни в проект, що зберігається в папці 

temp. Для більш надійного збереження особистих проектів доцільно створити власну папку з 

більш інформативною назвою. 

Для виходу з ArcView потрібно з меню File (Файл) обрати Exit (Вихід), або для ОС 

Windows, двічі клацнути на Закрити в верхньому правому куті вікна. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте характеристику ArcView  

2. Що розуміють під терміном ”проект”? 

3. Що розуміють під терміном ”тема”? 

4. Що розуміють під терміном ”інтерфейс користувача”? 

5. Як можна створити новий проект? 

6. Як створюється Новий Вид? 

7. Які інструменти масштабування Ви знаєте? 

8. Які режими підпису об'єктів Ви знаєте? Як вони виконуються і чим 

відрізняються? 

9. Що таке ”аліаси полів”? 
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Додаток А 

 

Варіанти практичного завдання до лабораторної роботи №1 
1. У відповідності із варіантом виберіть країни, найбільші міста і виконайте 

ідентифікацію столиць цих країн. 

Номер 

варіанту 

Країна Номер 

варіанту 

Країна Номер 

варіанту 

Країна 

1 Албанія 11 Молдова  21 Чилі 

2 Греція 12 Білорусь 22 КНР 

3 Велика Британія 13 Швеція 23 Індія 

4 Німеччина 14 Фінляндія 24 Єгипет 

5 Угорщина 15 Норвегія 25 Бразилія 

6 Словаччина 16 Голландія 26 Пакистан 

7 Польща 17 Ісландія 27 Ірак 

8 Румунія 18 Канада 28 Австралія 

9 Сербія 19 США 29 Японія 

10 Франція 20 Мексика 30 Монголія 

 

2. Роздрукуйте карту країни і атрибутивну таблицю результату ідентифікації в файл. 

3. Визначте відстань між Києвом і столицями країн, ідентифікацію яких Ви 

виконували.  

4. Збережіть скрин виміру відстані. 

5. Оберіть назву для свого проекту і збережіть його у своїй папці. 
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Практична робота № 2 

 

”РОБОТА З ТЕМАМИ В ARCVIEW” 

 

1. Мета роботи 

1.3. Оволодіти практичними навичками роботи з темами в пакеті ArcView GIS. 

1.4. Оволодіти навичками додавання об’єктів до теми і керування цими об’єктами. 

1.5. Оволодіти навичками введення табличних даних для доданих об’єктів. 

1.6. Закріпити навички редагування тем. 

 

2. Задачі роботи 

2.5. Оволодіти навичками роботи з темами і порядком їх відображення.  

2.6. Опанувати роботу з таблицею змісту. 

2.7. Навчитися створювати тематичні карти і змінювати легенди. 

 

3. Зміст роботи 

3.6. Здійснити запуск пакету ArcView. 

3.7. Освоїти принципи роботи з інтерфейсом пакету ArcView. 

3.8. Оволодіти навичками роботи з таблицею змісту, легендами палітрами, застосуванням 

різних символів для тематичних карт за допомогою пакету ArcView. 

3.9. Створити проект згідно з додатком Б. 

3.10. Оформити звіт. 

 

4. Вимоги до звіту 

Звіт про виконану роботу повинний включати: 

 титульний аркуш з назвою роботи та відомостями про виконавця; 

 мету та задачі роботи; 

 послідовність виконання роботи; 

 відповіді на контрольні питання. 

 

5. Методичні рекомендації 

5.1. Загальні відомості 

Тема – це набір однорідних просторових (географічних) об’єктів на карті (річки, 

озера, країни, міста тощо ) що відображуються у Виді.  

ArcView пов’язує просторові об’єкти (об’єкти реального світу) і їх атрибути в Теми і 

здійснює управління ними у Виді. Кожна тема має назву і один або декілька символів для 

відображення об’єктів Теми. 

Тема відображає шейп-файли ArcView; покриття ARC/INFO; GRID дані ARC/INFO; 

растрові дані; SDE дані (якщо встановлений модуль доступу до баз даних); TIN-и (якщо 

встановлений модуль 3D Analyst); креслення CAD і VPF дані. Крім того, Тема може 

відображати і растрові дані різних форматів, при підключенні відповідних модулів 

розширення. 
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Для з’ясування джерела основи теми необхідно зробити тему активною і натиснути 

кнопку Властивості теми (Theme Properties) . В діалоговому вікні, що з’явиться, клацніть на 
значку Визначення (Definition), щоб викликати властивості теми. Поле Джерело (Source) 
покаже ім’я джерела даних, на якому заснована тема. Якщо ім’я закінчується на .shp, то тема 
заснована на шейп-файлі. 

Проте, якщо тема містить об’єкти, які не засновані на шейп-файлі (наприклад, на 

покритті ARC/INFO, кресленнях CAD або табличних (х,у) – координатах, але не растри), 

ArcView також надає можливість редагування цих об’єктів (див. п. 5.2).  

Для редагування таких тем або тем для яких був заборонений запис, спочатку 

потрібно перетворити тему в шейп-файл, додати його у Вид, як нову тему і потім здійснити 

редагування цієї теми. Ця процедура зазвичай використовується, при необхідності створення 

копії теми, заснованої на шейп-файлі, щоб мати можливість редагувати копію, а первісний 

шейп-файл залишити незмінним. 

Щоб перетворити тему в шейп-файл необхідно зробити тему активною, вибрати опцію 
Перетворити в шейп-файл (Convert to Shapefile) з меню Тема. У діалоговому вікні, що з’явиться, 
необхідно визначити ім’я і місце розташування нового шейп-файлу і після цього натиснути 
кнопку <ОК>. При цьому з’явиться повідомлення, чи дійсно Ви хочете додати новий шейп-
файл, як тему у Вид, що редагується. 

Примітка. Якщо ви зробили тему активною але бачите, що опція Перетворити в 

шейп-файл є недоступною, імовірніше всього, що поле Shape в таблиці атрибутів теми 

приховане. Опція Перетворити в шейп-файл вимагає, щоб поле Shape було видимим. Щоб 

зробити приховане поле Shape видимим, необхідно натиснути кнопку Відкрити таблицю 

теми , вибрати опцію Властивості (Properties) з меню Таблиця та в списку видимих 

полів клікнути на полі Shape (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Вікно Властивості таблиці 

 

Примітка. Шейп-файл, створений за допомогою опції Перетворити в шейп-файл, 

зберігає дані в тих же самих одиницях, що були в джерелі первісних даних.  

Для припинення редагування і внесення змін необхідно вибрати опцію Припинити 
редагування (Stop Editing) з меню Тема, після чого з’явиться діалогове вікно, де буде 
запропоновано зберегти ці зміни. 

Щоб зберегти зміни, що відбулись під час редагування теми, необхідно вибрати опцію 
Зберегти зміни (Save Edits) з меню Тема. 

У більшості випадків користувач має справу з Темами, що складаються з точкових, 

лінійних і полігональних об’єктів. 

Тема вказує на географічні дані, які вона представляє, однак їх не містить. 
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Теми, що знаходяться у Виді можна додавати і видаляти, робити їх активними для 

виконання певних дій, а також змінювати порядок відображення тем. 

5.2. Вибір і додавання Теми до Виду 

Додавання Теми до Виду передбачає вибір уже існуючих вихідних даних, що будуть 

використовуватись у цій Темі.  

Дані можуть зберігатись, як на дисках власного комп’ютера, так і бути доступними в 

мережі інтернет або на зовнішніх носіях. Можуть також додаватись до Теми дані, засновані 

на просторовій інформації (адреси вулиць або х та y координати об’єктів, що зберігаються в 

таблиці). 

Вибір теми здійснюється в такій послідовності: 

1. Запустіть програму ArcView. 

2. В меню Файл (File) виберіть опцію Новий проект (New Project). На екрані 

з’явиться вікно Проекту із заголовком Untitled (Без імені) (рис. 2.2). 

3. Натисніть на кнопку New (Новий), щоб створити новий вид з ім’ям View1 (за 

замовченням нові види з’являються з таким ім’ям і нумерацією по порядку.  

Даний розмір вікна Виду є розміром за замовченням, який користувач може змінити 

як відразу, так і згодом, розтягуючи вікно за будь-який кут або використовуючи кнопку 

керування вікном Розгорнути .  

Вікно Виду можна переміщувати по екрану, захопивши за допомогою миші рядок 

його заголовку. 

 

 
Рис. 2.2. Вікно проекту 

 

Додавання теми. Для того, щоб додати тему до Виду необхідно вибрати пункт меню 

View (Вид) і виконати команду Додати тему (Add Theme) або натиснути кнопку . 

З’явиться діалогове вікно Додати тему (Add Theme) (рис. 2.3), в якому необхідно вказати 

місце розташування джерела даних і вибрати потрібні Теми. Повторне клацання кнопкою 

миші виключить тему. 

 

 
Рис. 2.3. Вид вікна ”Додати тему” з 

вказівкою джерела даних 
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Таблиця 

змісту 

Область 

відображення 

карти 

Коли тема включена, ArcView промалює її в області відображення карти, коли тема 

виключена, ArcView дану тему не промальовує.  

1. У вікні Типи джерел даних (Data Source Types) оберіть джерело даних (Feature 

Data Source або Image Data Source). 

2. Перейдіть до каталогу, який містить покриття ARC/INFO або шейп-файли ArcView, 

які потрібно додати. Двічі клацніть кнопкою миші на каталозі, щоб переглянути файли, які 

він містить. Шейп-файли ArcView виводяться з розширенням .shp, покриття ARC/INFO 

показуються іменами. 

3. Клацніть кнопкою миші на шейп-файлі або покритті. Якщо покриття ARC/INFO 

містить більше одного класу об’єктів, то це буде показано значком папки в списку покриттів. 

У цьому випадку клацніть на імені покриття, щоб обрати заданий за замовченням клас 

об’єкта, або клацніть на папці, щоб вивести список доступних класів об’єктів і обрати той, 

який буде використовуватись. Заданий за замовченням клас об’єкту – перший у списку. Щоб 

додати декілька покриттів ARC/INFO або шейп-файлів ArcView відразу, утримуйте 

натиснутою клавішу <SHIFT> і клацайте на них у списку файлів. 

4. При додаванні Теми у Вид, ArcView не відразу її відображає. Це дає можливість 

спочатку провести редагування легенди теми, змінювати черговість відображення, якщо є 

декілька тем тощо. Щоб відобразити додану тему необхідно клікнути на прапорці-

перемикачу поруч з ім’ям Теми в Таблиці змісту Виду. 

Коли буде встановлений Data Source Types (Типи джерел даних) на Векторні дані 

(Feature Data Source - за замовченням), можна буде побачити файли об’єктних джерел даних. 

Це можуть бути шейп-файли ArcView, покриття ArcInfo, рисунки CAD (якщо підключений 

CAD Reader) або інші джерела даних, які може зчитати ArcView. 

Додайте шейп-файли з розширенням *.shp і потім натисніть на кнопку <ОК>. ArcView 

додасть шейп-файли, як теми і привласнить їм кольори методом випадковим чином (рис. 

2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Вид вікна ”Вид” з переліком тем, які можна додати до проекту 

 

Шейп-файл є форматом ArcView, призначеним для того, щоб зберігати просторову 

(геометричні характеристики об’єктів) і атрибутивну (описові характеристики об’єктів) 

інформацію для набору геометричних об’єктів.  

Геометрія об’єктів зберігається в вигляді форми, що описується набором векторних 

координат. 

При створенні шейп-файлу засобами ArcView створюються набір файлів: 

– *.shp – зберігає геометрію об’єктів, тобто інформацію про форму і місце 

розташування; 

– *.shx – зберігає індекс геометрії об’єктів; 

– *.dbf – файл бази даних, що зберігає атрибутивну інформацію про об’єкти; 

– *.sbn і *.sbx – використовуються для індексації просторових даних; 

– *.ain і *.aix – використовуються для індексації атрибутивних даних. 
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Шейп-файл створюється як нова тема. Для цього потрібно в меню View (Вид) обрати 

пункт New Theme (Нова тема), після чого з’явиться вікно (рис. 2.5), де необхідно вказати 

тип об’єкта а потім вказати шлях його збереження і ім’я файлу (рис. 2.6). 

  

 

 

Рис. 2.5. Створення шейп-файлу Рис. 2.6. Вказівка шляху для збереження 

шейп-файлу 

 

Для створення об’єктів у шейп-файлі використовується інструмент Draw 

(Нарисувати).  

В залежності від обраного типу об’єктами теми можуть бути: 

– точка для точкового типу об’єкта; 

– лінія, полілінія для типу об’єкта лінія; 

– прямокутник, коло, багатокутник для полігонального типу об’єкта. 

Рисування об’єктів можливо здійснювати як на чистій темі (без наявних об’єктів), так 

і за готовою підкладкою (цей спосіб називається ”цифруванням”). 

Після цього Тема шейп-файлу додається у Вид і з нею можна працювати. 

 

5.3. Робота з темами 

Для відображення Теми у Виді її необхідно включити, для чого поставити галочку 

поруч з назвою теми у таблиці змісту. Повторний клік кнопки миші включить Тему. Коли 

Тема включена, ArcView прорисовує її в області відображення карти. 

Виключення Теми викликає зміни тільки на екрані і не спричиняє видалення об’єктів 

у Темі. При здійсненні певних дій в Темі, зовсім не обов’язково щоб вона в даний момент 

була включена.  

ArcView здійснює прорисовування послідовно, починаючи знизу і закінчуючи 

верхньою темою в Таблиці змісту. Щоб змінити порядок прорисовування Тем, треба 

натиснути кнопку миші і не відпускаючи її, перемістити тему на нову позицію вгору або вниз 

по Таблиці змісту. 

Кожний Вид має власну Таблицю змісту, де міститься список Тем (рис. 2.7). 

 Оформлення Таблиці змісту можна змінити в меню View (Вид) → TOC Style (Стиль 

таблиці змісту...) (рис. 2.8). Таблиця змісту показує  Ім’я кожної Теми у Виді. Темам можна 

давати будь-які ім’я. За замовчанням, тема називається за ім’ям джерела даних, наприклад 

”Mjurban.shp” або ”Сites.shp”. Користувач може дати темам більш довгі і змістовні імена в 

діалоговому вікні, яке викликається командами меню Theme (Тема) → Properties 

(Властивості...) (рис. 2.9). 

Зміна легенди для кожної теми. Легенда теми показує символи і кольори, що 

використовуються для промальовування теми. Тема може бути намальована з використанням 

одного символу, або може використовуватись асортимент різних символів і кольорів, щоб 
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класифікувати об’єкти в темі. 

 

Р

едагу

ванн

я 

леген

ди 

теми 

здійс

нюєт

ься у 

вікні 

Lege

nd editor (Редактор легенди), яке викликається клацанням кнопки миші на рамці теми (рис. 

2.10). 

 

 
 

 
Рис. 2.8. Вікно редагування 

таблиці змісту 

Рис. 2.9. Діалогове вікно 

”Властивості Теми” 

Рис. 2.10. Вікно 

”Редактор легенди” 

 

Програмне забезпечення ArcView дозволяє змінити кольорове відображення об’єктів 

теми, значення, за яким буде проведене сортування об’єктів і підписи об’єктів. 

При установці властивостей Теми можна керувати такими характеристиками, як назва 

теми, які об’єкти із вихідних даних будуть відображатись у темі, в якому масштабі буде 

зображена тема. 

Крім того, можна змінювати порядок відображення тем, переміщуючи їх у таблиці 

змісту, а також здійснювати масштабування їх зображення у вікні відображення карт. 

Включення або відключення теми. Кожна Тема має ліворуч вікно прапорця, який 

вказує, чи малюється (зображується) ця тема в даному випадку у Виді. Користувач може 

керувати тим, які саме теми повинні малюватись (зображуватись) у Виді, просто клацаючи 

по цім прапорцям. 

Виключення теми викликає зміни тільки на екрані і не спричиняє видалення об’єктів у 

Темі. 

Порядок промальовування тем. Тема що перебуває зверху Таблиці змісту 

малюється поверх тих, що знаходяться нижче її. Отже, Теми, які формують задній план 

Виду, потрібно розміщувати знизу списку. Користувач має можливість переміщувати Теми 

нагору або вниз у Таблиці змісту, забезпечуючи порядок, у якому вони будуть малюватись. 

Активація теми. Більшість дій здійснюється тільки з активними темами. Тема є 

активною, коли вона рельєфно виділяється в Таблиці змісту. Це означає, що дана тема є 

доступною для здійснення над нею будь-яких дій. 

 
Рис. 2.7. Таблиця змісту Виду 

Ознака 

активності теми 

Ознака 

видимості теми 

Назва теми 

Легенда 

теми 

Ознака 

редагованості 

теми 



29 

 

Щоб зробити тему активною потрібно просто клікнути на імені Теми або її легенді.  

Щоб зробити активними декілька тем, в момент вибору активної теми потрібно 

натиснути і тримати натиснутою клавішу <Shift>. 

Редагування теми. Штрихова лінія навколо віконця Теми вказує на те, що в даний 

час редагуються об’єкти в темі. Редагуватись можуть тільки теми, засновані на шейп-файлу.  

Для того щоб розпочати редагування об’єктів теми необхідно: 

1. зробити тему активною; 

2. в меню Тема (Theme) обрати пункт Розпочати редагування (Start Editing). Після 

того, як редагування теми буде завершено необхідно зберегти зміни Тема → Зберегти зміни 

і відключити ”редагованість” теми Тема → Завершити редагування. 

Кожна об’єктна тема пов’язана з таблицею атрибутів теми. Для відкриття таблиці 

атрибутів для активної теми (наприклад, countries.shp) або декількох тем, треба натиснути на 

кнопку Відкрити таблицю теми (Open Theme Table) . Після натиснення цієї кнопки 

відкриється таблиця атрибутів (рис. 2.11). 

Кожне поле таблиці атрибутів відбиває значення якогось атрибуту. Після перегляду 

атрибутів закрийте таблицю теми. 

Зміна порядку відображення тем. ArcView здійснює промальовування тем 

послідовно, починаючи знизу і закінчуючи верхньою темою в Таблиці змісту. Щоб змінити 

порядок промальовування тем, потрібно встановити курсор миші на потрібну Тему в Таблиці 

змісту, натиснути кнопку миші і, відпускаючи її, перемістити тему на нову позицію вгору 

або вниз по Таблиці змісту. 

 

5.3. Перейменування Виду 

При необхідності перейменування Виду, щоб зробити його більш змістовним, 

необхідно з меню View (Вид) обрати позицію Properties (Властивості) - з’явиться діалогове 

вікно (рис. 2.12) View Properties (Властивості Виду).  

У текстовому блоці Name (Ім’я) виділіть ім’я View1 і замініть його на більш 

інформативне. Натисніть на кнопку <ОК>. У смузі заголовку з’явиться нове ім’я. 

 

  
Рис. 2.11. Таблиця атрибутів Рис. 2.12. Діалогове вікно Властивості Виду 

 

5.4. Типи легенд, що використовуються в ArcView 

В Arc View, для наочного відображення просторової інформації по атрибутивних 

даних, можуть бути використані такі типи легенд: 

– окремий символ; 

– кольорова шкала; 

– масштабовані символи; 

– унікальні значення; 
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– локалізаційна діаграма. 

При цьому тематичні карти, що отримуються, можуть нести різну змістовну 

інформацію.  

Для зміни легенди тематичної карти необхідно клікнути два рази на назві або легенді 

потрібної теми, або за допомогою меню виконати команди ”Тема → Редагувати легенду...” 

(Theme → Edit Legend), або скористатися кнопкою . У спадному списку ”Тип легенди” 

вікна редактора легенд (рис. 2.13), що відкриється, необхідно обрати потрібний тип легенди 

майбутньої тематичної карти і встановити потрібні параметри і виконати команду 

”Застосувати” (Apply) для проведених змін. 

 

 
Рис. 2.13. Вікно редактора легенд 

 

Застосування окремого символу для зображення тематичних карт. У цьому 

випадку всі об’єкти теми зображуються одним кольором і символом. Це виявляється доволі 

корисним, коли необхідно тільки показати розташування об’єктів у Темі (рис. 2.14). 
 

Геологічний 

горизонт  

 

Ізогіпси 

 

Міста 

 
   

Рис. 2.14. Тематичні карти з легендою ”окремий символ” для полігональних, лінійних і 

точкових об’єктів 

 

Застосування шкали кольорів для зображення тематичних карт. Об’єкти 

зображуються одним типом символу, проте кольори подають зміну значень атрибутивних 

даних (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Тематичні карти з легендою ”шкала кольорів” для полігональних, лінійних і 

точкових об’єктів 

 

Карти з типом легенди ”шкала кольорів” відображають об’єкти теми, використовуючи 
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колір. Зазвичай такі карти будують по числових даних з прогресією або діапазоном значень, 

подібно температурі. Об’єкти представляються ”шкалою кольорів”, яка має початковий і 

кінцевий колір, у діапазоні яких розміщуються всі кольори, що відповідають спектру. 

Наприклад, шкала кольорів від жовтого до червоного йде через помаранчевий. 

Існує понад 30 готових шкал. Шкала, яку Ви оберете, буде застосовуватись кожного 

разу при повторній класифікації значень по полю класифікації. ArcView повторно класифікує 

ці значення кожного разу після змін значень або кількості класів. 

Масштабований символ. Об’єкти зображуються одним кольором і символом, який 

подає зміну значень. Це найкращий спосіб зображення даних умовними позначками, що 

передає зміну розміру або величини. Масштабований символ використовується тільки для 

точкових і лінійних даних (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Тематичні карти з легендою 

“масштабований символ” для лінійних і точкових об’єктів 

 

Карти з типом легенди ”масштабований символ” відображують об’єкти теми, 

використовуючи різний розмір символів. Хоча колір є потужним інструментом при 

диференціації об’єктів, точкові і лінійні об’єкти рідко бувають настільки великими, щоб 

ефектно відображатися кольором. 

Коли призначається мінімальний і максимальний розмір у Редакторі легенди для 

”масштабованого символу”, ArcView проглядає, скільки є класів, і ділить діапазон розміру 

символів на кількість класів для визначення розміру інтервалі між класами. Так, для 

класифікації по методу рівних інтервалів утворюється пряма відповідність між розміром 

символу і значенням класу, що його представляє. При використанні інших методів 

класифікації може знадобитись ручне вирівнювання розмірів деяких символів у класах для 

більш коректного подання діапазонів. 

Унікальне значення. Кожне унікальне значення в темі подається унікальним 

символом. Це найбільш ефективний метод зображення змістовних (якісних) даних 

(рис. 2.17). 
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Рис. 2.17 Тематичні карти з легендою ”унікальне значення” для полігональних, лінійних і 

точкових об’єктів 

  

Карти з типом легенди ”унікальне значення” подають значення даних таким чином, 

що символ, який зображує одне значення, більш-менш відрізняється від символів, які 

зображують інші значення. Щоб спростити задачу диференціації даних, в ArcView є декілька 



32 

 

інструментальних засобів.  

Заздалегідь створені схеми кольорів. Кожна схема складена з набору кольорів з 

плавними переходами між ними і однаковою інтенсивністю кольору. 

Випадкові символи . За допомогою кнопки ”Випадкові символи” можна змінювати 

властивості символів. Маркери і лінії можуть мати різний передній план (завжди на чорному 

фоні) і фон, колір якого можна довільно змінювати. Символи зафарбовування обираються 

довільно по шаблону і кольору, але без фона. 

Випадкові кольори . Ця кнопка має чотири відмінних способи генерувати довільні 

кольори. По суті кольоровий спектр ділиться кількістю унікальних значень, які задає 

користувач. Потім довільно призначаються насичення і значення кожного кольору, які 

довільно приписуються легенді користувача. При кожному натисненні кнопки ”Випадкові 

кольори”, Arc View буде послідовно використовувати інші методи визначення значення і 

насичення кольору. 
Щільність точок. Об’єкти полігональної теми зображуються точками, кількість яких 

залежить від значення параметра. Цей метод використовується для демонстрації розподілу 

якогось явища по площі. Наприклад, карта з типом легенди щільність точок, що відбиває 

населення, буде мати більш високі концентрації точок вздовж рік і узбережжя. На рис. 2.18 

представлена карта розподілу щільності собак на певній території. 

Існує декілька аспектів, які потрібно враховувати при створенні карт щільності точок. 

ArcView автоматично розміщує точки на карті для досягнення оптимального 

картографічного ефекту. Однак, такі аспекти як значення кожної точки, її розмір і масштаб 

карти залежать від користувача.  
 

Кількість населення по територіях 

 

 

Рис. 2.18. Тематичні карти з легендою ”Щільність точок”  для 

полігональних об’єктів 

 

Розмір і кількість точок. Число (кількість) і розмір точок впливають на сприйняття 

карти користувачем. Для того, щоб користувачі без напруги для очей були спроможні 

підрахувати кількість точок, що відбивають характеристики об’єктів, потрібно зробити їх 

великими, щоб кожна точка відбивала велике значення даних. Проте, коли виникає 

необхідність показати відносний розподіл даних на карті, то точки повинні бути 

невеличкими, а значення, представлене кожною точкою, повинне бути маленьким.  

Кнопка Обчислити. У цьому випадку необхідно визначитись з максимальним 

розміром карти користувача, оскільки ArcView, розраховуючи значення оптимальної 

щільності, співвідносить розмір Виду і точкового символу в пікселях (роздільній здатності 

екрана). Так, якщо Вид займає на екрані мало місця, і встановлений розмір точок приблизно 

6 пунктів то, після застосування цієї легенди, більшість точок можуть не відобразитись. 



33 

 

Локалізована діаграма. Об’єкти зображуються діаграмами. Компоненти діаграм 

відповідають атрибутам даних, розмір кожної частини діаграми визначається величиною 

кожного атрибута даних. Є кругові і стовпчасті  діаграми (рис. 2.19). 
 

Розподіл 

населення 

 

Розподіл 

населення 

 

  

Рис. 2.19. Тематичні карти з легендою ”локалізована 

діаграма” для полігональних, лінійних і точкових об’єктів 
 

Карти локалізованих діаграм дозволяють відображати одночасно значення багатьох 

атрибутів. Це доволі потужний інструмент, оскільки можна показати взаємозв’язок різних, 

але одночасно пов’язаних між собою даних одним символом.  

Стовпчасті діаграми. Коли створюються символи стовпчастих діаграм для 

відображення об’єктів, можна змінювати ширину, мінімальну і максимальну висоту кожного 

символу в діаграмі. Змінювати ці параметри можна у відповідному вікні параметрів. 

Кругові діаграми. Кругові діаграми починаються з першого обраного поля і 

розгортаються за годинниковою стрілкою. Можна встановити поле розміру у вікні 

”Параметри кругової діаграми”, значення з якого будуть визначати розмір символу кругової 

локалізованої діаграми для кожного об’єкта. Також можна встановити мінімальний і 

максимальний розмір (радіус) символів. 

 

5.5. Редактор палітр 

Візуальне подання просторових об’єктів у тематичних картах не завжди може 

задовольнити користувача. Для зміни відображення конкретних просторових об’єктів у 

легенді слугують Редактор палітр. Для виклику редактора палітр необхідно двічі клікнути 

на потрібному символі в легенді Виду (рис. 2.20). 

Після виконаних операцій з’явиться діалогове вікно Редактора палітр (рис. 2.21), де 

можна обрати за допомоги піктограми  Палітру кольорів (рис. 2.22). 

 

   

Рис. 2.20. Виклик редактора 

палітр 

Рис. 2.21. Вікно палітр Рис. 2.22. Вид редактора 

палітр кольорів 



34 

 

 

Палітра кольорів представляє собою палітру кольорів з прокруткою, які можна 

використовувати для заливки полігонів, вибору кольору лінії, символу або текстових 

символів. 

Опції діалогового вікна редактора палітр кольорів. 

Колір (Color). Необхідно обрати об’єкт до вибору кольору: 

• Передній план (Foreground) – встановлює колір символу на передньому плані. 

• Фон (Background) – встановлює колір фону для символу. 

• Контур (Outline) – встановлює колір окреслення контуру при заливці. 

• Текст (Text) – встановлює колір тексту. 

Настроїти (Custom…). Виводить на екран діалогове вікно, в якому користувач може 

створити потрібний колір (рис. 2.23). 

 

 
Рис. 2.23. Вид діалогового вікна ”Задати колір” 

 

У діалоговому вікні настройте опції Відтінок (Hue), Насичення (Saturation) і 

Значення (Value) за допомогою переміщення слайдера по рядку або вибору значення для 

створення потрібного кольору. По завершенню настроювання необхідно клікнути на кнопці 

<ОК>. 

Відтінок – основний колір; червоний, зелений, синій тощо. 

Насиченість – міра чистоти кольору, його відмітність від сірого. 

Значення – кількість білого (світлого) або чорного (темного) в даному кольорі. 

Палітра шрифту (Fonte Palette) викликається за допомоги піктограми  і дозволяє 

обрати шрифт для виведення на екран тексту і підписів (рис. 2.24). 

Опції палітри шрифтів. Розмір. Крім вибору шрифту можна визначити його розмір в 

пунктах, обравши значення зі списку розмірів або вводячи потрібний розмір. При зміні 

розміру обраного тексту за допомогою миші, його розмір в пунктах буде показаний в 

діалоговому боксі. Один дюйм (2, 54 см) дорівнює 72 пунктам. 

Стиль. Можна задати стиль форматування, який підтримує обраний шрифт, обравши 

його зі списку поля Стиль. 

Створити маркери. Перетворює символи обраного шрифту в символи маркерів, тому 

можна використовувати окремі символи як символи маркера при накресленні точкових 

об’єктів. Ці символи маркерів додаються в кінець Палітри маркера. 

Для завдання кольору шрифту перейдіть до Палітри кольорів і оберіть опцію Текст 

(Text) зі спадаючого списку поля Колір. Потім оберіть потрібний колір. 

Палітра маркерів (Marker Palette)  містить різні маркери (символи), за допомогою 

яких зображуються точки і подаються точкові об’єкти (рис. 2.25). 

Після вибору маркера можна перейти до Палітри кольорів, щоб встановити кольори 

переднього плану і фону. 
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Рис. 2.24. Вид редактора 

палітр шрифтів 
Рис. 2.25. Вид редактора 

палітри маркерів 
 

Опції діалогового вікна Палітри маркерів. Розмір. Можна встановити розмір 

маркера в пунктах. Оберіть розмір зі списку значень або наберіть своє значення. Можна 

ввести число в дюймах, наприклад 6.25. У дюймі міститься 72 пункти. 

Кут. Можна задати кут повороту символу маркера. Можна вводити значення від 0 до 

360. Кут повороту задається проти часової стрілки. 

Кнопку  використовується для видалення обраного символу маркера з палітри. 

Якщо ви видалили значок випадково, можна скористатися кнопкою Задати за 

замовчуванням в вікні Диспетчера палітри, щоб заново завантажити палітру маркерів за 

замовчуванням. 

Палітра ліній  показує різні за стилем лінії, за допомогою яких зображуються лінії 

і лінійні об’єкти (рис. 2.26).  

Після вибору стиля лінії можна включить Палітру кольорів, щоб обрати колір для 

лінії. Додатково можна встановити три параметри лінії: розмір, кінець лінії і з’єднання. 

Опції діалогового вікна. Розмір. Задає товщину лінії в пунктах. 

Кінець лінії (Cap). За допомогою опції Кінець лінії можна визначити, як в ArcView 

буде зображений кінець лінії: 

– Торець (Butt) – визначає, що в ArcView лінія буде обрізана під прямим кутом у 

початковій і кінцевій точках; 

– Круглий (Round) – визначає, що в ArcView кінці лінії будуть закруглені і 

продовжені на довжину радіусу закруглення в початковій і кінцевій точках; 

– Квадратний (Square) – визначає, що в ArcView кінці лінії будуть обрізани під 

прямим кутом і продовжені на половину товщини лінії за її початкову і кінцеву 

точки. 

З’єднання ліній (Join). За допомогою параметрів опції З’єднання ліній можна 

визначити, яким чином в ArcView буде зображуватись лінія в місці розташування вершини 

(проміжного вузла, або вертекса
5
): 

• Зі скосом (Miter) – визначає, що лінія буде продовжена зі скосом у місці 

розташування вершини. 

• Круглий (Round) – визначає, що лінія у вершини буде закруглена на половину 

товщини. 

• З фаскою (Bevel) – визначає, що лінія у вершини буде зображуватись зі скосом 

(фаскою). 

Палітра штриховки  надає набір шаблонів, які можна використовувати для 

штриховки полігонів (рис. 2.27).  

Шаблон у верхньому лівому куті набору шаблонів представляє ”пусту” штриховку. 

Наступний шаблон праворуч від нього представляє суцільну заливку. Після вибору 

                                                           
5
 Вертекс – вершина полілінії. 



36 

 

потрібного шаблону для штриховки можна перейти до вікна Палітра кольорів для 

встановлення кольору фона і кольору переднього плану. 

Опції палітри зафарбування. Контур (Outline). Для визначення ширини контуру 

полігона введіть ширину в пунктах або виберіть значення зі спадаючого списку. Можна 

ввести число, наприклад 0.1, щоб створити необхідну лінію для виведення на друк.  

Для виведення на екран полігону без контуру (оконтурювання) треба обрати зі списку 

опцію Відсутня (None). Для завдання кольору контуру треба перейти в вікно Палітра 

кольорів і обрати опцію Контур зі спадаючого списку в полі Колір, де оберіть потрібний 

колір. 

 

  
Рис. 2.26. Вид редактора палітр ліній Рис. 2.27. Вид редактора палітри 

штрихувань 
 

Диспетчер палітр  використовується для завантаження, збереження, очистки, 

завдання за замовчуванням палітри, або перезавантаження системної палітри (рис. 2.28).  

Крім того, можна використовувати Диспетчер палітр для імпорту власних растрових 

(bitmap) маркерів користувача. 

 

 
Рис. 2.28. Вид редактора диспетчера палітр 

 

5.6. Опції діалогового вікна 

Тип (Type) – спадаючий список, де визначається тип символу для подальшої роботи. 

• Всі (All) – Якщо поточний файл палітри або цільовий файл палітри містять різні 

типи символів, задана операція виконується для всіх типів символів, що є у файлі. 

Наприклад, якщо клікнути на кнопку Зберегти (Save), то будуть збережені всі символи в 

поточній палітрі у файлі; якщо клікнути Очистити (Clear), будуть видалені всі символи з 

поточної палітри; кнопка Зробити за замовчуванням (Make default) додасть усі типи 

символів, що представлені в зазначеному файлі палітри.  

• Штриховка (Fill) – стосується тільки заливки. Наприклад, Save – збереже тільки 

заливку (штриховку) поточної палітри в файлі; Clear – видалить тільки заливку палітри; 

Make default – додає тільки заливку. 

• Лінія (Pen) – дії відбуваються тільки з лініями. Наприклад, Save збереже тільки 
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лінії поточної палітри для файлу, а Clear видалить тільки лінії палітри; Make default – додає 

тільки лінії палітри. 

• Маркер (Marker) – дії стосуються тільки маркерів. Наприклад, Save збереже тільки 

маркери поточної палітри у файлі; Clear видалить тільки маркери палітри; Make default 

додасть тільки маркери палітри. 

• Колір (Color) – дії відбуваються тільки з кольорами. Наприклад, Save збереже 

тільки кольори поточної палітри в файлі; Clear – видалить лише кольори палітри; Make 

default – додасть тільки кольори палітри. 

• Завантажити (Load). Показує діалогове вікно Диспетчера файлів, яке 

використовується для перегляду місця розташування файлів, що містять символи. Оберіть 

файл символів, що задається за замовчуванням, зі списку Тип файлу для файлів палітри 

ArcView (*.avp). ArcView додасть символи зазначеного типу в палітру. ArcView постачається 

з декількома додатковими файлуми палітри, спеціалізованими для різних додатків. Ці файли 

знаходяться в каталозі symbols. 

Зберегти (Save). Зберігає поточні символи зазначеного типу в файл палітри ArcView. 

Очистити (Clear). Прибирає поточні символи зазначеного типу з палітри. Опція 

Очистити не видаляє символи з файлу палітри. Для відновлення видалених символів 

перезавантажте палітру, з якої вони були взяті, або повторно імпортуйте символи. 

Задати за замовчуванням (Make default). Створює файл з ім’ям default.avp у Вашому 

робочому каталозі (НОМЕ). Цей файл стає палітрою за замовчуванням замість палітри 

символів системи – default.avp – з установчого каталогу symbols. 

Скинути (Reset). Відновлює вміст палітри символів, заданої за замовчуванням. Якщо 

Ви створили нову палітру за замовчуванням за допомогою опції Задати за замовчуванням, 

то цей файл буде завантажуватись, коли використовується опція Скинути. 

Імпортувати. Опція доступна тільки коли Тип встановлений на Маркер. З’явиться 

діалогове вікно для перегляду файлів, яке можна використовувати для імпорту файлу 

символу в одному з растрових форматів: GIF, MacPaint, Windows Bitmap, Sun Rasterfile, TIFF 

і X Bitmap. 

Після встановлення потрібного відображення просторових об’єктів, необхідно 

натиснути кнопку «Застосувати» у вікні редактора легенди для того щоб встановлені 

зміни вступили в силу. 

Примітка. Назва теми повинна бути інформативною, максимально чітко відображати 

суть проекту, що Ви створюєте. 

 

Питання для самоконтролю 

10. Що розуміють під терміном ”тема”? 

11. Які просторові дані відображує тема? 

12. Як додати тему до Виду? 

13. Як включити відображення Теми і Виді? 

14. Як можна змінити оформлення таблиці змісту? 

15. Які типи легенд використовуються в ArcView? 

16. Як викликати Редактор палітр? 

17. Як можна змінити зображення точкових об’єктів? 

18.  Як побачити чи заснована тема на шейп-файлі? 

19.  Які види замикання є і чим вони відрізняються? 

20.  Як додати атрибутивну інформацію до об'єктів? 

21. Що відбувається з атрибутикою лінійних та полігональних тем при їх 

редагуванні? 
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Додаток Б 

 

Варіанти практичного завдання до лабораторної роботи №2 

 

1. У відповідності із варіантом (за списком у журналі) виберіть країни. 

Номер 

варіанту 

Країна Номер 

варіанту 

Країна Номер 

варіанту 

Країна 

1 Монголія  11 Польща 21 Аргентина 

2 КНР 12 Молдова 22 Німеччина 

3 Індія 13 Словаччина 23 Франція 

4 Узбекистан 14 Гондурас 24 Вел. Британія 

5 Казахстан 15 Ізраїль 25 Ісландія 

6 Туркменія 16 Єгипет 26 Канада 

7 Литва 17 Марокко 27 Куба 

8 Латвія 18 Лівія 28 Болівія 

9 Естонія 19 Чад 29 Колумбія 

10 Білорусь 20 ПАР 30 Ірак 

 

2. Згідно з варіантом створіть тематичну карту застосувавши шкалу кольорів, 

штрихування і масштабовані символи, оберіть потрібний тип легенди та побудуйте 

локалізовані діаграми за наявними даними. 

3. Створіть Компоновку для свого варіанту.  

4. Оберіть назву для свого проекту і збережіть його у своїй папці. 

5. Роздрукуйте варіанти тематичних карт. 
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Практична робота № 3 
 

”ДОДАВАННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ АТРИБУТИВНИХ ДАНИХ ДО МАП 

У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ARCVIEW ” 

 

1. Мета роботи 

1.1. Оволодіти практичними навичками створення і редагування таблиць, що 
відображують властивості об’єктів.  

 

2. Задачі роботи 

2.1. Оволодіти навичками уведення атрибутивних даних у програмному забезпеченні 
ArcView. 

2.2. Оволодіти навичками пов’язуванням таблиць. 
2.3. Навчитися створювати нові таблиці. 
 

3. Зміст роботи 

3.1. Здійснити запуск пакету ArcView. 

3.2. Освоїти принципи введення атрибутивних даних з клавіатури в ПЗ ArcView. 

3.3. Освоїти принципи завантаження даних в ArcView. 

3.4. Освоїти принципи завантаження даних із зовнішньої бази даних в ArcView. 

3.5. Опанувати прийоми з’єднання таблиць з атрибутивною таблицею теми. 

3.6. Опанувати прийоми встановлення зв’язків між таблицями. 

3.7. Створити проект згідно з додатком В. 

3.8. Оформити звіт.  

 

4. Вимоги до звіту 

Звіт про виконану роботу повинний містити: 

– титульний аркуш з назвою роботи та відомостями про виконавця; 

– мету та задачі роботи; 

– послідовність виконання роботи; 

– відповіді на контрольні питання. 

 

5. Методичні рекомендації 

5.1. Створення нової таблиці  

Таблиця в ArcView містить описову інформацію про об’єкти карти, наприклад про 

країни, клієнтів, власників майна тощо. Кожен рядок таблиці (запис) визначає в таблиці 

тільки один об’єкт представленої групи. Кожен стовпець (колонка) або поле, визначає окрему 

характеристику усіх об’єктів, наприклад назву країни, номер клієнта, адресу, вік порід, висоту 

тощо. 
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Таблиці дозволяють працювати з даними з різних джерел табличних даних. 

ArcView надає можливість відображати, здійснювати запит і аналізувати інформацію, 

що міститься в таблицях. Якщо в таблиці міститься інформація про місцезнаходження, 

наприклад географічні координати або адреси, то можна одержати відображення такої 

інформації у Виді, подаючи таким чином дані в географічному (просторовому) контексті. 

Таблиці теми містять описову інформацію про географічні (просторові) об’єкти теми. 

Доступ до атрибутів можна одержати безпосередньо із Виду. ArcView здійснює автоматичне 

управління відношеннями між темами і їх таблицями атрибутів, у зв’язку з чим відсутні 

необхідність в окремому завантаженні цих таблиць в ArcView. 

Усі джерела просторових даних – такі, як покриття ARC/INFO або шейп-файли ArcView, 

зазвичай мають атрибутивні таблиці, що містять описову інформацію про ці дані. Кожен 

рядок (запис) атрибутивної таблиці характеристики одного просторового об’єкта. Кожен 

стовпець (поле) таблиці визначає окрему характеристику усіх об’єктів. Таблиці дозволяють 

працювати з даними різних джерел табличних даних. Доступ до атрибутів таблиці можна 

одержати як з вікна Проекту, так і безпосередньо із Виду (рис. 3.1).  

Просторові об’єкти в ArcView можна подавати як без атрибутів, так і з атрибутами цих 

просторових даних. Це дозволяє подавати просторові об’єкти у Виді в залежності від значень 

полів атрибутивної таблиці та виконувати різні вибірки об’єктів на підставі певних значень 

атрибутів. 

ArcView надає можливість як створювати нові таблиці, так і підключати вже існуючі, 

перетворюючі їх при цьому у власний формат. 

1. У вікні Проекту потрібно обрати категорію Таблиці (рис. 3.1) і натиснути кнопку 
New (Новий). 

2. У вікні, що з’явиться (рис. 3.2) потрібно вказати назву таблиці і шлях для її 
збереження. Після цього можна приступити до її редагування. 

 

    

Рис. 3.1. Доступ до атрибутів таблиці з 

вікна проекту 

Рис. 3.2. Вказівка назви таблиці та шлях 

для її збереження 

 

3. Після створення нової таблиці можна додати до неї поля. Для цього потрібно 
скористатись позицією Додати поле (Field Definition) в меню Редагувати (Edit). При цьому 
з’явиться вікно, де вказуються ім’я поля, його тип і ширина (рис. 3.3).  

 



41 

 

 

Рис. 3.3. Вікно визначення параметрів поля 

 

Існує чотири типа полів: числовий, строковий, логічний і дата.  

Видалення поля здійснюється за допомогою позиції Видалити поле (Delete Field) в 

меню Редагувати (Edit). 

Додавання записів у поле здійснюється вибором позиції Додати запис (Add Record) в 

меню Редагувати (Edit). 

Для редагування самих записів використовується меню Table (Таблиця) (рис. 3.4). 

При роботі з таблицями ArcView надає можливість здійснювати вибірку інформації в 

таблиці шляхом створення запитів. Приклад запиту представлений на рис. 3.5. 

 

     

Рис. 3.4. Меню ”Таблиця” Рис. 3.5.Вікно створення запиту 

 

5.2. Введення даних до атрибутивної таблиці за допомогою клавіатури  

Найпростішим способом вводу даних до атрибутивної таблиці в ArcView , є введення 

даних за допомогою клавіатури.  

Припустимо, що Ви одержали аркуш паперу з актуальними цифровими даними оцінки 

запасів нафти у провінціях Канади і є необхідність їх додавання до карти так, щоб була 

можливість відобразити провінції різноманітними кольорами згідно з  даними цих запасів.  

1. У Таблиці Змісту (Table of Contents) Виду натисніть на нову назву Теми, до якої 
потрібно додати дані, щоб зробити її активною. 

2. Натисніть на кнопку Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table). На екрані 
з’явиться атрибутивна таблиця теми, в якій містяться по одному запису для кожного об’єкту 
теми – для кожної провінції Канади (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Атрибутивна таблиця Теми 

 

4. З меню Таблиця (Table) виберіть Початок Редагування (Start Editing). (Ця опція 
може бути затемнена, якщо у Вас немає доступу до редагування просторових даних, на яких 
будується тема, тоді з меню Тема (Theme) виберіть опцію Перетворити у Шейп-файл (Convert 
to Shapefile), щоб створити відкритий для редагування шейп-файл з цієї теми, додайте його 
до виду як нову тему і почніть все спочатку). 

5. Виберіть Додати Поле (Add Field) з меню Редагувати (Edit). В діалоговому вікні 
Визначення Поля (Field Definition) надрукуйте назву нового поля, яке Ви хочете створити, та 
натисніть ОК (рис. 3.6). 

Нове пусте поле буде додане до атрибутивної таблиці теми. 

6. Натисніть на інструмент Редагувати (Edit) , потім натисніть на перший елемент 
нового поля та надрукуйте перше значення. Щоб переміститися до наступного елементу, 
натисніть на нього або натисніть на кнопку <RETURN>. Заповніть усі елементи нового поля 
даними (рис. 3.7). 

 

 

 

Рис. 3.7. Діалогове вікно ”Визначення поля” 
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7. Коли закінчите вводити значення, з меню Тема (Theme) виберіть Закінчити 
Редагування (Stop Editing). Виберіть Так (Yes) у запиті, що з’явиться за цим, якщо Ви хочете 
зберегти зміни. 

8. Після додавання даних до атрибутивної таблиці Теми, можна відобразити 
умовними позначками об’єкти у темі, для яких вводились ці значення. Натисніть на Вид, щоб 
зробити його активним, і потім двічі натисніть на Тему у Таблиці Змісту (Table of Contents) 
Виду, щоб на екрані з’явилось вікно Редактор Легенди (Legend Editor). 

Редактор Легенди (Legend Editor) дозволяє визначати, як буде відображатися Тема. Зі 

списку Тип Легенди (Legend Type) виберіть Шкала Кольору (Graduated Color). Зі списку Поле 

Класифікації (Classification Field) виберіть назву поля, яке було попередньо додане до 

таблиці Теми.  

ArcView автоматично класифікує об’єкти у Темі за значеннями даного поля і вибирає 

кольори для кожного класу (рис. 3.8). 

9. За бажанням, користувач може зробити вибір різноманітних кольорових схем зі 
списку Кольорові схеми (Color Ramps) або змінити будь-який з кольорів, двічі натиснувши на 
цьому кольорі, щоб з’явилось вікно Палітра Кольорів (Color Palette). 

10. У Редакторі Легенди (Legend Editor) натисніть Застосувати (Apply), щоб 
відобразити тему, використовуючи цю класифікацію (рис. 3.9). 

 

 

 

Рис. 3.8. Автоматична класифікація 

об’єктів у Темі 

Рис. 3.9. Відображення класифікації 

 

 

Використання доданої атрибутивної таблиці Теми для відображення об’єктів карти – 

це тільки один із засобів роботи з нею.  

Користувач може також підписати об’єкти теми, використовуючи значення даних, 

створити діаграми, щоб доповнити мапу  та виконати запит, щоб знайти відповідь на 

питання, які були поставлені, або з’ясувати ситуацію, наприклад, знайти об’єкти на мапі, які 

мають визначені значення даних за визначеними атрибутивними характеристиками. 

 

5.3. Завантаження даних 
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Якщо табличні дані зберігаються в комп’ютері як файл або у базі даних, то користувач 

може завантажити їх до ArcView як таблиці. Потім ці дані можна додати до об’єктів на мапі, 

поєднавши їх з атрибутивною таблицею відповідної теми. 

Файли у форматі dBASE можна завантажити безпосередньо в ArcView. Якщо дані 

зберігаються не в форматі dBASE, то є можливість їх перетворення (експорту) в формат dBASE.  

ArcView підтримує формати dBASE ІІІ та dBASE ІV а також текстові файли (ASCII) з 

табуляцією або комами як розділювачами, формат INFO (формат, вбудованої в ПЗ БД, 

розроблений в ESRI для ARC/INFO).  

ArcView також надає доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх базах даних. 

1. Зробіть активним вікно Проект (Project). 
2. З меню Проект (Project) виберіть Додати Таблицю (Add Table). 
3. У діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, зі спадного Списку Типів Файлів (List 

Files of Type) виберіть той тип файлу, який треба завантажити. 
4. Наведіть курсор на каталог, який містить вибраний файл (рис. 3.10). 
5. Натисніть на файл, який потрібно додати. Якщо є необхідність додати більше 

одного файлу, потрібно виділити ці файли (натиснути на них не відпускаючи кнопки <SHIFT>). 
Натисніть ОК. Файл відкриється у одному з вікон Вашого проекту. Ім’я файлу з’явиться в 
списку Таблиця (Table) у вікні Проект (Project) (рис. 3.11). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Відображення класифікації Рис. 3.11. Відображення файлів, що 

відкриваються 

 

При зверненні до файлів табличних даних у ArcView, файл не копіюється і не 

імпортується в проект, з яким працює користувач. ArcView тільки підтримує зв’язок між 

проектом та файлом табличних даних. 

ArcView зберігає адресу файлу користувача на диску та зчитує таблицю, як тільки 

користувач відкриває проект. Отже, зміни у файлі даних автоматично відобразяться в проекті 

користувача. Крім того, під час роботи з таблицею в ArcView, користувач може вдруге зчитати 



45 

 

її з диску, обравши команду Поновити (Refresh) з меню Таблиця (Table), щоб переконатися у 

тому, що дані поновлені. 

 

5.4. Завантаження табличних даних із зовнішньої бази даних 

Використовуючи ArcView SQL користувач може зв’язатися з серверною базою даних, 

наприклад такою як Oracle або Sybase, та здійснити SQL запит, щоб звернутись до записів.  

Записи, доступ до яких отримує користувач, стають таблицею в проекті користувача. 

Для завантаження табличних даних із зовнішньої бази даних необхідно виконати 

наступне: 

1. Зробіть активним вікно Проект (Project). 
2. З меню Проект (Project) виберіть SQL зв’язки. 
3. У діалоговому вікні, що з’явиться на екрані (рис. 3.12), у списку З’єднання 

(Connection) представлені всі можливі з’єднання з базами даних.  
 

 

Рис. 3.12. Діалогове вікно SQL-зв’язків 

 

Виберіть базу даних, у якій зберігаються необхідні для роботи в ArcView дані, та 

натисніть кнопку З’єднання (Connect). Це надасть можливість звертатися до обраної бази 

даних. 

4. У списку Таблиця (Table) можна побачити таблицю бази даних, з якою був 
здійснений зв’язок. Можна натиснути на таблицю, щоб подивитись стовпці (поля), які 
містяться в ній. Для оформлення SQL-запита використовуйте списки (переліки) Таблиць та 
Стовпців, виділяючи таблиці та стовпці для роботи у ArcView.  

Двічі натисніть на назву стовпчика, щоб додати його до діалогового боксу Вибрати 

(Select).  

Двічі натисніть на назві таблиці, щоб додати її до діалогового боксу З (From). 

5. Якщо потрібно позначити записи, для поміщення їх у вибірку, наберіть умови 
вибірки в діалоговому боксі Де (Where). Наприклад, якщо Ви виберете запис зі значеннями 
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більше нуля, натисніть один раз в діалоговому боксі, щоб зробити його активним, двічі 
натисніть на назві стовпця, щоб додати його до умови, потім виберіть “> 0”. 

6. У діалоговому боксі Вихідна Таблиця (Output Table) вкажіть назву (ім’я) таблиці, яку 
ArcView створить (віртуально), щоб зберегти ці дані. 

7. Натисніть Запит (Query). 
З наведеного вище прикладу SQL запиту можна побачити, що у ArcView загрузяться 

записи з шести стовпців таблиці “GW_Elevations”, якщо вони будуть відповідати умові запиту 

у діалоговому боксі Де (Where). 

ArcView створить таблицю, яка містить записи, відібрані з бази даних. ArcView зберігає 

визначення SQL запиту, а не самі записи. Коли відкривається проект, що містить таблицю 

результатів вибірки згідно SQL запиту, ArcView автоматично знову зв’язується з базою даних 

для того, щоб завантажити дані до Вашої таблиці.  

Будь-які зміни у базі даних відзначаться в Таблиці, в Виді, Діаграмі або Макеті 

компоновки, де використовуються ці табличні дані. Більш того, в меню Таблиця (Table) 

завжди є можливість звернутися до команди Поновити (Refresh), щоб автоматично поновити 

записи Таблиці користувача та бути впевненим, що він працюєте з найактуальнішою 

інформацією. 

Примітка. Значення в Таблиці, що була створена в результаті з’єднання з базою 

даних, редагуватись в ArcView не можуть.  

Однак, це можна зробити, якщо експортувати цю таблицю до файлу на диску, 

обравши Експорт (Export) з меню Файл (File) і додавши цей файл до ArcView, як нову 

таблицю. Для цього потрібно обрати функцію Оберіть Таблицю (Select Table) з меню Проект 

(Project), та потім вже редагувати значення в цій новій таблиці. 

 

5.5. З’єднання таблиці з атрибутивною таблицею теми 

Тепер, коли відбулось завантаження табличних даних у ArcView як таблиці, можна 

додати ці дані до мапи, якщо з’єднати їх з атрибутивною таблицею теми. При з’єднанні 

таблиці користувача з атрибутивною таблицею теми, всі поля з таблиці користувача 

додаються до атрибутивної таблиці. Користувач може використовувати будь-яке з цих полів, 

щоб відображувати або аналізувати об’єкти Теми умовними позначками, підписувати їх, або 

здійснювати запити. 

З’єднання відбувається по значеннях полів, однакових в обох таблицях. Назви полів в 

обох таблицях при цьому можуть різнитись, але їх тип повинен бути однаковим (числові дані 

можна додавати до числових, символьні до символьних, логічні до логічних та дати до дат). 

Припустимо, що є необхідність створити мапу населення США по штатах, попередньо 

створивши Вид та додавши тему, яка відображає штати США. 

Демографічна статистика по штатах США зберігається в файлі формату dBASE 

(codemog.dbf), який постачається разом з ArcView, та який завантажується в проект як 

таблицю. Тепер приєднавши цю таблицю до атрибутивної таблиці теми штатів США, можна 

відобразити штати умовними позначками на підставі будь-яких значень демографічної 
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статистики, що містяться в ній. В обох таблицях є поле, в якому зберігаються назви штатів, 

отже, з’єднання таблиць буде відбуватись за цим загальним полем. 

1. У таблиці, яка містить дані, які необхідно приєднати до атрибутивної таблиці теми, 
натисніть на назву поля, за яким буде здійснюватись приєднання. У даному випадку – 
State_name (рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.13. Вибір поля, за яким здійснюється приєднання 

таблиці, що містить дані, до атрибутивної таблиці теми 

 

2. У Таблиці Змісту (Table of Contents) Виду натисніть на назву Теми, до якої необхідно 
приєднати дані. В даному випадку це – штати США. Відкрийте її атрибутивну таблицю, 
натиснувши на кнопку Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table). В атрибутивній таблиці 
теми натисніть на назву поля, по якому буде відбуватися з’єднання. У даному випадку – 
State_name (рис. 3.14). 

3. Натисніть на кнопку З’єднати (Join). Усі поля з таблиці codemog.dbf приєднуються до 
атрибутивної таблиці теми Штати (States). Поля розташовуються в таблиці праворуч (рис. 
3.15). Таблиця codemog.dbf закривається автоматично. 

 

  

Рис. 3.14. Вибір поля в атрибутивній 

таблиці, за яким буде відбуватись 

з’єднання 

Рис. 3.15. Приєднання полів 
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Тепер можна використовувати будь-які з цих полів для відображення умовними 

позначками теми Штати (States), щоб користувач, міг створити мапу населення. 

Примітка. Користувач може змінити порядок розташування полів у таблиці. Для цього 

потрібно натиснути на назву поля, яке потрібно перемістити та потягнути його ліворуч або 

праворуч.  

Якщо потрібні не всі поля, що були приєднані до атрибутивної таблиці теми, то 

непотрібні можна приховати. Для цього потрібно обрати Властивості (Properties) з меню 

Таблиця (Table) та в діалоговому вікні Властивості Таблиці (Table Properties) виключити поля, 

які потрібно приховати. Приховані поля не можуть бути використані для відображення 

умовними позначками, підпису чи складання запиту в Темі і не будуть друкуватись при 

виведенні таблиці на друк. 

Оскільки, з’єднання таблиць жодним чином не відображається на їх файлах на дисках, 

то не потрібно мати право доступу до файлу на запис, що з’єднується в ArcView. Тобто, якщо 

користувач працює з темами, що являють собою просторові дані, які доступні йому по 

мережі, з базами даних ГІС, відкритими тільки для читання, користувач може приєднати ці 

таблиці до власних атрибутивних таблиць теми, щоб додавати їх до мапи. 

 

5.6. Зв’язки між приєднаними таблицями 

Під час приєднання таблиць у ArcView встановлюється тип зв’язку ”один до одного” 

або ”багато до одного” між результуючою таблицею (тобто атрибутивною таблицею теми) 

та вихідною таблицею (тобто таблицею, яка містить інформацію, котру користувач бажає 

приєднати до атрибутивної таблиці теми).  

Таблиця, яка є активною під час виконання приєднання, є результуючою таблицею. 

Інша таблиця є вихідною таблицею. 

У вищенаведеному прикладі використано зв’язок між таблицями ”один до одного”, 

тобто, запис у вихідній таблиці демографічних даних відповідає визначеному штату США. 

Нижче наведений приклад використання зв’язку ”багато до одного”. Припустимо є 

Тема, в якій кожен полігон класифікований за типом рослинності.  

В атрибутивній таблиці теми зберігається однозначне число коду класифікації для 

кожного полігону. Повний опис класифікації рослинності зберігається у окремому файлі, який 

має назву vegetation.dbf (рис. 3.16).  

Ви бажаєте відобразити умовними позначками полігони, які відображають 

рослинність та ґрунтуються на одному з полів у vegetation.dbf, тому Ви приєднаєте цю 

таблицю до атрибутивної таблиці теми, використовуючи поле класифікаційного коду як 

загальне поле (рис. 3.17). 
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Рис. 3.16. Файл, у якому зберігається 

повний опис класифікації рослинності 

Рис. 3.17. Приєднання таблиці за полем 

класифікаційного коду 

 

Даний тип приєднання демонструє тип зв’язку ”багато до одного” між результуючою 

та вихідною таблицями, оскільки багато записів у результуючій таблиці приписуються до 

одного запису у вихідній таблиці. Інше кажучи, до одного чи більше полігонів, які 

відображають рослинність, може бути приписана однакова класифікаційна інформація з 

вихідної таблиці. 

Примітка. У разі з’єднання таблиць ArcView підтримує зв’язок між ними автоматично. 

Немає необхідності визначати тип з’єднання. 

 

5.7. Збереження приєднання 

При збереженні проекту, що містить приєднання, ArcView зберігає визначенні 

приєднання, але не приєднує дані. При наступному відкритті проекту, ArcView заново робить 

приєднання таблиці, зчитуючи їх файли з диску або знов виконає SQL-запити, на яких вони 

засновані. Отже, будь-які зміни, що відбулись у вихідних або результуючих таблицях, з часу їх 

останнього приєднання, автоматично включаються до проекту та відображуються в вигляді 

діаграми або макеті компоновки, в яких використовуються приєднані дані. 

При редагуванні таблиці ArcView, користувач не може редагувати дані в полях, що 

були приєднані до таблиці, оскільки вони зберігаються у вихідній таблиці, звідки вони були 

приєднані, а не в результуючій таблиці. Щоб мати змогу редагувати приєднані поля, треба 

редагувати їх у вихідній таблиці (використовуючи ArcView або інші додатки), потім зробити 

результуючу таблицю активною та вибрати Поновити (Refresh) з меню Таблиця (Table). 

Таблиці заново приєднуються, - в результуючій таблиці відобразяться зміни, які Ви провели. 

Примітка. Якщо є необхідність зробити тверду копію результуючої таблиці, до якої 

були приєднані дані, треба обрати функцію Експорт (Export) з меню Таблиця (Table), щоб 

експортувати таблицю в новий файл, та у подальшому використовувати її в іншому додатку. 

5.8. Обробка табличних даних до приєднання 

Створення мапи передбачає попередню з обробку таблиці користувача в ArcView. При 

обробці даних таблиці ArcView автоматично створює нову таблицю, що містить результати 
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статистичної обробки таблиці користувача. Це може бути таблиця, що включає кількість, 

середні, сумарні, мінімальні та максимальні величини. Далі можна приєднати цю таблицю до 

атрибутивної таблиці відповідної Теми. 

Таким чином, користувачеві надається можливість відобразити умовними 

позначками, підписати чи здійснити запит до об’єктів теми за їх значенням, заснованим на 

статистичній обробці. 

Припустимо, є необхідність завантажити в ArcView таблицю, що містить записи про 

кількість населення у 1990 р. в містах по штатах США. Кожному місту в таблиці відповідає 

запис, що містить у собі поля: State_city, City_name, State_name, Capital, Pop_1990, Households 

та інші (рис. 3.18).  

Треба використати ці дані, щоб зробити мапу США, яка відображує кожен штат різним 

кольором у відповідності з населенням міст.  

При додаванні до Виду Теми, яка відображає штати США, можна приєднати таблицю 

uscities.dbf до атрибутивної таблиці в цій темі, але бажаного результату досягти не вдасться, 

оскільки для кожного штату існує декілька записів у таблиці. 

До атрибутивної таблиці Теми приєднуються перші записи, що зустрінуться. Тому 

треба розпочати із статистичної обробки таблиці uscities.dbf, щоб знайти сумарне значення 

поля Pop_1990 для кожного штату. Ця підсумкова статистика зберігається в новій таблиці, яку 

можна приєднати до атрибутивної таблиці та додати її дані до мапи. 

1. В таблиці, яку потрібно обробити, натисніть на назву поля, для якого потрібно 
одержати статистику. В даному випадку це State_name. 

2. Натисніть на кнопку Підсумувати (Summarize).  
3. У діалоговому вікні, яке з’явиться на екрані, виберіть за назвою поле зі спадаючого 

списку Поле (Field), для якого бажаєте отримати статистику, у даному випадку поле Pop_1990 
(рис. 3.19).  

 

 

 

Рис. 3.18. Таблиця uscities.dbf з інформацією 

по містах США 

Рис. 3.19. Діалогове вікно вибору 

статистики 
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З спадаючого списку Підсумувати за (Summarize by) виберіть тип статистичної 

обробки, для даного випадку Сума (Sum). Натисніть на кнопку Додати (Add). У діалоговому 

вікні у списку праворуч з’явиться Sum_Pop_1990, яка підтверджує запит стосовно підрахунку 

сумарного значення поля Pop_1990 для кожного штату. Натисніть кнопку ОК. 

4. ArcView створить нову таблицю під назвою sum1.dbf, що містить по одному запису 
для кожного унікального значення в полі State_name, тобто, для кожного штату за всіма 
містами буде існувати по одному запису.  

За замовчуванням у вихідній таблиці є поле Кількість (Count), яке показує скільки було 

записів у таблиці uscities.dbf (рис. 3.20) для кожного унікального значення в полі State_name.  

 

 

Рис. 3.20. Таблиця sum1.dbf, де представлено сумарні значення 

поля Pop_1990 для кожного штату США 

 

У полі Sum_Pop_1990 показані сумарні значення поля Pop_1990 для кожного штату 

США по населенню в містах штатів.  

Після опрацювання даних по провінціях можна поєднати отриману таблицю з 

атрибутивною таблицею Теми штатів США, використовуючи назви штатів як загальне поле, 

щоб створити мапу розподілу міського населення по штатах у 1990 р. 

Після виконання операції приєднання, необхідно відобразити умовними значками 

штати, використовуючи поле Sum_Pop_1990.  

Якщо є необхідність створення іншої мапи, яка показує кількість міст в кожному штаті 

на 1990 р., можна відобразити штати умовними позначками, використовуючи поле Кількість 

(Count). 

5.9. Зв’язування двох таблиць. 

Вище було розглянуто зв’язки ”один до одного” та ”багато до одного” між 

результуючою та вихідною таблицями. Однак, у деяких випадках може знадобитися зв’язок 

”один до багатьох” між результуючою та вихідною таблицями. Прикладом такого типу 

зв’язку може слугувати оренда ділянки землі, наприклад, частини ділянки можуть бути 

орендовані декількома орендаторами. У цьому випадку виникає необхідність поєднання 
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вихідної таблиці орендаторів з атрибутивною таблицею Теми, що відображує ділянки. Якщо 

буде виконане просте приєднання, то ArcView знайде першого орендатора кожної ділянки зі 

списку, але пропустить усі інші. В подібних доцільно пов’язувати таблиці, а не приєднувати їх. 

2. Відкрийте вихідну таблицю, яку потрібно зв’язати з результуючою таблицею. 
3. Натисніть на назву поля вихідної таблиці, що буде загальним полем при зв’язуванні 

таблиць. 
4. Відкрийте результуючу таблицю, до якої потрібно прив’язати вихідну таблицю. 
5. Натисніть на назву поля результуючої таблиці, яке буде загальним полем при 

пов’язуванні таблиць. 
6. Виберіть Зв’язати (Link) з меню Таблиця (Table). 
На відміну від приєднання таблиць, при їх пов’язуванні просто встановлюється зв’язок 

між двома таблицями. Поля вихідної таблиці не доповнюють поля результуючої таблиці. При 

пов’язуванні таблиць жодна з них не змінюється, вони тільки пов’язуються одна з одною. 

Коли зв’язок встановлено, вибір запису в результуючій таблиці автоматично веде до 

вибору запису або записів у вихідній таблиці. 

Якщо результуюча таблиця являє собою атрибутивну таблицю об’єктів теми, 

вибираючи один з об’єктів у Виді, будуть обрані записи в атрибутивній таблиці і автоматично 

оберуться відповідні їм записи у вихідній таблиці. 

На нижченаведеному прикладі, таблиця під назвою uscities.dbf, що містить 

інформацію по містах США, пов’язана з атрибутивною таблицею теми Attributes of States за 

назвою штату за спільним полем. Здійснюючи вибір штату у Виді, будуть обиратися записи у 

відповідній атрибутивній таблиці та автоматично відображатись відповідні їм записи у 

вихідній таблиці (рис. 3.21). 

Вибір запису у вихідній таблиці не призводить до вибору відповідного запису в 

результуючій таблиці. Це відбувається тому, що зв’язок існує тільки з результуючою 

таблицею. Поля, які пов’язали з атрибутивною таблицею теми, не можуть використовуватись 

для зображення умовними позначками, підписування або здійснення запитів об’єктів у темі. 
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Рис. 3.21. Приклад пов’язування двох таблиць 

 

5.10. Створення нової таблиці в ArcView 

Якщо дані не зберігаються на комп’ютері користувача, створення нової таблиці є 

кращим способом їх введення до ArcView.  

Створення нової таблиці даних є більш гнучким засобом, ніж просте додавання їх до 

атрибутивної таблиці вже існуючої теми, що було розглянуто вище. Розташувавши дані в 

окремій таблиці, можна їх опрацьовувати незалежно від конкретної теми, можна приєднати 

їх до будь-яких відповідних тем, коли виникне необхідність їх використанні при створенні при 

створенні мапи. 

1. У вікні Проект (Project) натисніть на позначку Таблиця (Table), а потім натисніть на 
кнопку Нова (New). 

2. В діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, введіть назву та розмістіть на диску 
новий файл, який ArcView створить для цієї таблиці. (Нова таблиця, створена у ArcView, 
зберігається в форматі dBASE). Натисніть кнопку ОК. Нова порожня таблиця з’явиться в 
проекті. 

3. Першочергово до нової таблиці треба додати поля. Для цього виберіть Додати 
Поле (Add Field) з меню Редагувати (Edit). У діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, дайте 
назву, визначить тип даних та ширину нового поля, яке потрібно додати (рис. 3.22). Натисніть 
кнопку ОК. 

 

Рис. 3.22. Діалогове вікно для визначення назви таблиці, типу 

даних та ширини поля 

 

5. Повторіть крок 3 стільки разів, скільки це необхідно.  
Примітка. Додавати поле до таблиці користувача можна в будь-який час, тому зовсім 

необов’язково додавати всі поля відразу. 

6. Додати порожні записи до таблиці. Виберіть Додати Запис (Add Record) з меню 
Редагувати (Edit), щоб додати один порожній запис до таблиці. Повторіть цю процедуру 
стільки разів, скільки необхідно.  

Примітка. Додавати запис до таблиці користувача можна в будь-який час, тому зовсім 

необов’язково додавати всі поля відразу. 
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7. Додайте дані до таблиці натиснувши на інструмент Редагувати (Edit), а потім на 
будь-якому порожньому елементі у таблиці. Надрукуйте значення. Переконайтесь у вірності 
введення типу даних поля, що редагується відповідно заданому при виконанні кроку 3.  

Щоб перейти до наступного елементу таблиці, що розташоване нижче, натисніть 

кнопку <RETURN> або натисніть на ній “мишкою”. Щоб перейти до наступного 

горизонтального елемента таблиці, натисніть кнопку <ТАВ> або натисніть на ній “мишкою”. 

8. При завершенні введення значень, виберіть Закінчити Редагування (Stop Editing) з 
меню Таблиця (Table), де буде запропоновано зберегти зміни. Виберіть Так (Yes). 

Примітка. Редагування таблиці (редагування значення даних, додавання або 

видалення записів) можна здійснити у будь-якій час. Щоб здійснити редагування таблиці її 

необхідно відкрити її і вибрати функцію Початок Редагування (Start Editing) з меню Таблиця 

(Table). 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як можна ввести дані з клавіатури до атрибутивної таблиці ArcView? 
2. Як можна завантажити дані до таблиці ArcView? 
3. Як завантажити табличні даних із зовнішньої бази даних до бази даних  

ArcView? 
4. Яким чином можна з’єднання таблиці з атрибутивною таблицею теми?  
5. Як встановити зв’язки між приєднаними таблицями? 
6. Як зберегти дані при приєднанні таблиць? 
7. Навіщо потрібна попередня обробка табличних даних перед приєднанням? 
8. Як здійснюється пов’язування двох таблиць? 
9. Як можна створити нову таблицю в ArcView? 
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Додаток B 

 

1. У відповідності із варіантом (за списком у журналі) виберіть область України. 

1 Вінницька 13 Миколаївська 

2 Волинська 14 Одеська 

3 Дніпропетровська 15 Полтавська 

4 Донецька 16 Рівненська 

5 Житомирська 17 Сумська 

6 Закарпатська 18 Тернопільська 

7 Запорізька 19 Харківська 

8 Ів.-Франківська 20 Херсонська 

9 Київська 21 Хмельницька 

10 Кіровоградська 22 Черкаська 

11 Луганська 23 Чернівецька 

12 Львівська 24 Чернігівська 

 

2. Згідно з варіантом створіть атрибутивні таблиці для точкових лінійних і 

полігональних об’єктів. 

3. Створіть тематичну карту щільності населення по районах. 

3. Оберіть назву для свого проекту і збережіть його в своїй папці. 

4. Роздрукуйте створений варіант карти. 
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Практична робота № 4 

 

”СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ У 

ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ARCVIEW” 

 

1. Мета роботи 

1.1. Оволодіти практичними навичками редагування просторових даних в пакеті 
ArcView GIS. 

 

2. Задачі роботи 

2.1. Оволодіти навичками роботи з редагування точкових, лінійних і полігональних 
просторових даних в програмному забезпеченні ArcView.  

2.2. Опанувати роботу зі створення точкових, лінійних і полігональних об’єктів. 
2.3. Навчитися редагувати місце розташування і форму просторових об’єктів та зміст 

атрибутивних таблиць. 
 

3. Зміст роботи 

3.1. Здійснити запуск пакету ArcView. 

3.2. Освоїти принципи створення точкових об’єктів і їх редагування в ArcView. 
3.3. Освоїти принципи створення лінійних об’єктів і їх редагування в ArcView. 
3.4. Освоїти принципи створення полігональних об’єктів і їх редагування в ArcView. 
3.5. Створити проект згідно з додатком Г. 
3.6. Оформити звіт.  

 

4. Вимоги до звіту 

Звіт про виконану роботу повинний містити: 

– титульний аркуш з назвою роботи та відомостями про виконавця; 

– мету та задачі роботи; 

– послідовність виконання роботи; 

– відповіді на контрольні питання. 

 

5. Методичні рекомендації 

5.1. Створення нової точкової теми 

1. Відкрийте Вид, до якого потрібно додати нову тему, якщо він є, або створіть Новий 
вид. 

2. З меню Вид (View) оберіть Нова Тема (New Theme) (рис. 4.1).  
У діалоговому вікні, що з’явиться, зі спадного списку оберіть тип об’єкту Точка (Point) 

та натисніть на кнопку <ОК> (рис. 4.2).  
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3. У наступному діалоговому вікні (рис. 4.3) вкажіть ім’я та місце розташування нового 
шейп-файлу, в котрому ArcView буде зберігати дані, що додаються до теми. Створена нова 
тема завжди зберігається в форматі шейп-файлу ArcView.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Обирання 

нової теми 

Рис. 4.2. Вибір точкової 

теми 

Рис. 4.3. Вибір місця збереження 

нової точкової теми 

 

Натисніть на кнопку <ОК> (рис. 4.3). Нова порожня тема буде додана до Виду. Тепер 

можна додати до Теми точкові об’єкти. 

4. Натисніть на кнопці  Намалювати точку (Draw point) та додайте точкові об’єкти 
до Теми на екрані, натискаючи лівою клавішею “мишки” (рис. 4.4). 

5. Коли додавання точкових об’єктів буде закінчено, оберіть з меню Тема (Theme) 
опцію Закінчити Редагування (Stop Editing) (рис. 4.5). 

Після появи діалогового вікна Закінчити Редагування (Stop Editing) (рис. 4.5), оберіть 

Так (Yes) на запит, чи є необхідність збереження зроблених змін.  

 

  

 

 

Рис. 4.4. Додавання до теми точкових 

об’єкті 

Рис. 4.5. Вибір опції ”Закінчити 

Редагування” 

 

5.1.1. Додавання атрибутів до точкових об’єктів 

У попередньому пункті були додані точки до Теми, але атрибутивні дані, що 

описують ці точки не були введені.  
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При створенні в ArcView Нової теми, у ній автоматично створюється і таблиця 

атрибутів. Коли користувач додає до цієї теми точковий об’єкт, ArcView синхронно додає 

запис до таблиці атрибутів теми. Первинно ця таблиця буде мати тільки одне поле Форма 

(Shape) (рис. 4.6).  

Поле Форма (Shape) зберігає просторовий образ об’єкта. Це поле підтримується 

ArcView і не може редагуватись. До таблиці можна додавати нові поля для наповнення бази 

атрибутивних даних у будь-який час. Наприклад, є необхідність додання інформації до теми 

користувача про те, який тип свердловин являє кожен з точкових об’єктів. Для цього 

необхідно додати поле Тип (Type) до атрибутивної таблиці та ввести інформацію по кожному 

точковому об’єкту в наступній послідовності. 

1. З меню Тема (Theme) оберіть позицію Почати Редагування (Start Editing) (рис. 4.7) 
(пунктирна лінія навколо контрольного квадратика теми у Таблиці Змісту (Table of Contents) 
виду показує, що тема вже у режимі редагування (рис. 4.4)). 

 

  

Рис. 4.6. Додавання поля ”Shape” до 

атрибутивної таблиці 

Рис. 4.7.Вибір пункту меню Почати 

Редагування  

(Start Editing)   

 

2. Натисніть кнопку  Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table). З’явиться 
атрибутивна таблиця теми, яка редагується (рис. 4.6). 

3. З меню Редагування (Editing) оберіть Додати Поле (Add Field). У діалоговому вікні 
Визначення Поля (Field Definition) (рис. 4.8) введіть назву нового поля, оберіть тип поля та 
введіть його ширину. 

4. Натисніть кнопку <ОК>. Визначене нове поле (рис. 4.9) буде додане до таблиці 
атрибутів. 

5. Після цього з’явиться можливість введення значення в нове поле для кожного 
точкового об’єкта. Але перед цим необхідно зробити тему активною і за допомогою 
інструменту Покажчик (Pointer) обрати точковий об’єкт, атрибути якого є необхідність 
додати. Навколо обраного точкового об’єкта з’являться прямокутні позначки виділення 
графічного об’єкту (рис. 4.10). 
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Рис. 4.8. Введення нового 

поля і його параметрів 

Рис. 4.9. Додавання нового 

поля до таблиці атрибутів 

Рис. 4.10. Виділення графічного 

об’єкта 

 

6. Зробіть таблицю активною. Запис обраної точки висвітлиться (рис. 4.10). Таким 
чином можна легко визначити, який саме запис у таблиці відповідає точковому об’єкту на 
мапі.  

За допомогою інструменту Редагування (Editing) натисніть на поле Тип (Type) для 

цього запису. Введіть значення. 

Примітка. В процесі редагування теми доцільно користуватись типом легенди 

Одиничний Символ (Single Symbol) для того, щоб всі нові об’єкти у виді зразу ж ставали 

видимими.  

5.1.2. Модифікація точкових об’єктів 

У відповідності до змін, що відбуваються в реальному світі користувач ArcView може 

змінювати точкові об’єкти, щоб вони відповідали дійсності. Наприклад, якщо свердловина 

була вичерпана, можна вилучити цю точку з теми свердловин. Якщо в процесі роботи 

з’ясувалось, що місце розташування свердловини було введено з похибкою, є можливість 

пересунути цю точку. 

Для модифікації точкових об’єктів необхідно виконати наступне: 

1. З меню Тема (Theme) оберіть Почати Редагування (Start Editing) (якщо тема ще не в 
режимі редагування). 

2. Користуйтесь інструментом Покажчик (Pointer), щоб обрати точку, яку потрібно 
вилучити або пересунути. Щоб обрати декілька точок, тримайте клавішу <SHIFT>, одночасно 
натискуючи на точках. Навколо обраних об’єктів з’являться прямокутні позначки виділення 
графічного об’єкту. 

3. Якщо Ви бажаєте вилучити обрану точку, натисніть на клавіатурі клавішу <DELETE>. 
Точка вилучиться з Виду та вилучиться відповідний запис у атрибутивній таблиці. Щоб 
перемістити обраний точковий об’єкт, пересуньте його на нове місце. 

4. Якщо Ви випадково вилучили або пересунули не той точковий об’єкт, оберіть 
Відмінити Редагування (Undo Edit) з меню Редагування (Editing). 

5. Коли все зроблено, в меню Тема (Theme) оберіть Закінчити Редагування (Stop 
Editing). Оберіть Так (Yes) на запит, якщо є необхідність зберегти зміни. 

 

5.2. Створення нової лінійної теми 

Якщо Ваші дані являють об’єкти дуже вузькі для відображення їх площами, такі як 
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шляхи, річки та трубопроводи, Вам потрібно створити у ArcView лінійну тему. У цьому 

прикладі, уявіть, що Ви створюєте тему вулиць для нового району. 

1. Відкрийте Вид, до якого потрібно додати Нову тему або створити Новий вид. 

2. З меню Вид (View) оберіть Нова Тема (New Theme) (рис. 3.11). В діалоговому вікні, 

що з’явиться, зі спадного списку оберіть тип об’єкту Лінія (Line) та натисніть кнопку <ОК> (рис. 

3.12). 

3. У наступному діалоговому вікні (рис. 3.13) вкажіть ім’я та місце розташування 

нового шейп-файлу, в якому будуть зберігатися дані для нової теми. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Обирання 

нової теми 

Рис. 3.12. Вибір лінійної теми Рис. 3.13. Вибір місця 

збереження нової точкової 

теми 

 

У цьому прикладі шейп-файл називається streets.shp. Натисніть на кнопку <ОК>. Нова 

порожня лінійна тема streets.shp буде додана до Виду (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Виділення графічного об’єкта 

 

5.2.1. Встановлення режиму Замикання 

Перед початком додавання лінійних об’єктів (наприклад, вулиць, річок), потрібно 

прийняти рішення про те, чи повинні вони перетинатись і бути повністю сумісними. 

Якщо важливо, щоб всі вулиці в місці збігу мали спільну кінцеву точку, та щоб у цьому 

місці не було перетинань або “висячих” ліній, потрібно встановити режим Snapping 

(Замикання). 
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Коли встановлений Snapping, ArcView пересуває вершини або сегменти ліній, що були 

додані до нових об’єктів, щоб привести їх у відповідність з вершинами або сегментами ліній 

інших об’єктів, які опинились у межах вказаної відстані – допуску замикання.  

Вулиці на рис. 3.15 а виді були створені без встановлення режиму Snapping. Вулиці на 

рис. 3.15 б були створені в режимі Snapping з допуском замикання. 

 

  

а) б) 

Рис. 3.15. Ілюстрація ефекту використання середовища замикання 

 

Якщо є необхідність встановлення автоматичного змикання лінійних об’єктів у межах 

вказаного допуску, встановіть загальний режим Замикання в ArcView. 

Загальне змикання – це змикання об’єкта з об’єктом, яке застосовується, як 

тільки додається новий об’єкт. 

 

5.2.2. Встановлення режиму Замикання з допуском замикання 

1. Натисніть у Таблиці Змісту (Table of Contents) Виду на ім’я Теми, яка підлягає 
редагуванню, щоб зробити її активною. 

2. Натисніть кнопку Властивості Теми (Theme Properties). 
3. У діалоговому вікні, що з’явиться, натисніть іконку Редагування (Editing) (рис. 3.16) 

для введення властивостей теми, що підлягає редагуванню. 
4. На панелі Замикання (Snapping) натисніть на перемикач Загальне (General), щоб 

включити його. Введіть значення допуску у полі допуску, що з’явиться. Натисніть на кнопку 
<ОК>. 

 

Рис. 3.16. Діалогове вікно Властивості теми 
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Для встановлення режиму загального Замикання за допомогою “миші” у Виді 

утримуйте в натиснутому стані праву кнопку “миші”, щоб викликати контекстне меню та 

оберіть з нього Включити Загальне Замикання (Enable General Snapping). 

Щоб краще контролювати замикання об’єктів, користуйтесь Інтерактивним 

замиканням (Interactive Snapping), яке також можливо викликати через контекстне меню. За 

допомогою Інтерактивного замикання можна застосовувати різні правила замикання на 

кожну вершину, поки здійснюється додавання нових лінійних об’єктів. Таким чином є 

можливість контролю замикання кожної вершини лінії, яка додається до вже існуючих ліній у 

темі. 

5.2.3. Створення лінійних об’єктів 

1. Натисніть на Набір інструментів малювання (Drawing tool palette) та у спадному 
списку інструментів натисніть на інструмент Лінія (Line). 

2. Введіть початкову та кожну наступну вершину лінії, а потім двічі натисніть, щоб 
визначити кінцеву вершину. 

Якщо Ви встановили режим Інтерактивного замикання за вищеописаним 

алгоритмом, то, поки створюється лінія, можна, утримуючи праву кнопку “миші”, викликати 

меню та обрати одну з наступних опцій замикання, щоб контролювати, як наступна вершина 

лінії, що додається, буде замикатися на інші лінії в Темі: 

 замкнути з вершиною: замикає з найближчою вершиною іншої лінії; 

 замкнути на кордоні: замикає наступну вершину з найближчим сегментом іншої 
лінії; 

 замкнути на кінцеву точку: замикає наступну вершину на найближчу кінцеву 
точку іншої лінії; 

 замкнути на перехресті: замикає наступну вершину на найближчий загальний 
вузол двох або більше ліній. 

 

5.2.4. Розбиття ліній 

При розгляді теми вулиць (streets) може виникнути необхідність створити нову 

вулицю, яка перетинає вже існуючі. ArcView надає можливість створювати перехрестя там, де 

вулиці перетинаються. Якщо вулиці не були розбиті, нова вулиця не буде зв’язана з 

існуючими і буде проходити поверх них. 

В ArcView можна використовувати інструмент Розбиття Лінії (Line Split) для створення 

лінії, що сама розбивається при перетинанні з іншою лінією, а також розбиває всі лінії, з 

якими вона перетинається. Наприклад, що тема, що редагується, на даний час містить тільки 

одну вулицю (рис. 3.17). 

Щоб додати іншу лінію, необхідно скористатися інструментом Розбиття Лінії (Line 

Split), створюючи її вже відомим способом за допомогою інструмента Лінії (Line). Як наслідок, 

існуюча та нова вулиці розбиваються на дві окремі лінії у точці їх перетинання. Як видно з 

рис. 3.18 тема, що редагується, вже містить чотири вулиці, та атрибутивна таблиця містить 

чотири записи.  
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Рис. 3.17. Первісний вигляд лінійної теми, 

що редагується 

Рис. 3.18. Вигляд лінійної теми після 

редагування 

 

Примітка. Лінія, що малюється за допомогою інструмента Розбиття Лінії (Line Split), 

повинна проходити щонайменше через одну з ліній, для забезпечення створення декількох 

об’єктів. 

5.2.5. Злиття ліній 

У процесі редагування лінійної Теми можна виконати злиття обраних ліній в один 

лінійний об’єкт, використовуючи опцію Об’єднання Об’єктів (Union Features). Для цього 

необхідно: 

1. Інструментом Покажчик (Pointer) обрати лінії, які потрібно об’єднати. 
2. З меню Редагування (Editing) обрати Об’єднання Об’єктів (Union Features). 
 

5.2.6. Додання атрибутів до лінійних об’єктів 

Коли додається нова лінія до Теми, ArcView автоматично додає відповідний запис до 

атрибутивної таблиці теми. У будь-який момент до атрибутивної таблиці теми можна 

додати нові поля для збереження атрибутивних даних про лінійні об’єкти.  

Додавання нових полів до таблиці атрибутів теми та введення до них значень 

відбувається аналогічно додаванню атрибутів до точкових об’єктів. 

  

5.2.7. Додавання поля довжини лінійних об’єктів до таблиці атрибутів  

За необхідності, до атрибутивної таблиці лінійної теми можна додати поле, що 

містить довжину кожного лінійного об’єкту. Для цього необхідно виконати наступні дії: 

1. Відкрийте таблицю атрибутів Теми, яка містить об’єкти, довжину яких необхідно 
обчислити. У прикладі, що розглядається це Вулиці (Streets). 

2. З меню Редагування (Editing) оберіть Почати Редагування (Start Editing) (якщо тема 
ще не в режимі редагування). 

3. Додайте до таблиці числове поле. В наведеному прикладі поле має назву Довжина 
(Length). Щоб обрати поле натисніть у таблиці на його ім’я. 

4. Натисніть кнопку Калькулятор (Calculate), щоб викликати діалогове вікно 
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Калькулятор Поля (Field Calculator). 
5. У вікні, що помічене помічено *Length+ =, введіть *Shape].ReturnLength та натисніть 

ОК (рис. 3.19). 
6. Поле Length буде автоматично розраховано у таблиці атрибутів лінійної теми (рис. 

3.20). 
 

 

 

 

Рис. 3.19. Додавання поля, що містить 

довжину лінійного об’єкту 

Рис. 3.20. Обчислення поля Length 

 

Примітка. Значення довжин лінійних об’єктів, що розраховуються ArcView, 

вимірюються в тих же самих одиницях, що й джерело даних теми. Наприклад, якщо шейп-

файл зберігається у десяткових градусах, одиниці довжини будуть також у десяткових 

градусах.  

Якщо шейп-файл у десяткових градусах, а Вид спроектовано у метрах, одиниці 

довжини будуть у десяткових градусах.  

Якщо необхідно, щоб значення довжини виражалося в одиницях мапи спроектованого 

виду, для обчислення довжини треба скористатися скриптом calcapl.ave, що постачається 

разом з ArcView.  

Якщо шейп-файл зберігається у метрах (UTM), одиницями довжини будуть метри. 

Встановлення Одиниць Вимірювання (Distance Units) у Властивостях Виду (View Properties) 

не впливає на одиниці вимірювання значень довжини. 

 

5.2.8. Оновлення атрибутів при розбитті або злитті ліній 

Користувач може встановити правила оновлення атрибутів, при розбитті лінії 

інструментом Розбиття Лінії (Line Split) або злитті лінії за допомогою опції Об’єднання 

Об’єктів (Union Features).  

Наприклад, при розбитті лінії можна вказати, як будуть отримані атрибути двох нових 

ліній з атрибутів вихідної таблиці.  
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Для лінійних тем існують різні правила оновлення атрибутів для одиночного або 

парного типів полів.  

Одиничне поле – це будь-яке поле у таблиці. Прикладом одиночних полів теми 

можуть слугувати Довжина (Length) та Тип Шляхів (Road_Type).  

Встановлення правила оновлення атрибутів для одиночного поля атрибутивної 

таблиці лінійної теми. 

1. Зробіть тему активною та натисніть кнопку Властивості Теми (Theme Properties). 
2. У діалоговому вікні, що з’явиться (рис. 3.21), натисніть кнопку Редагування (Editing), 

щоб викликати властивості теми, яку необхідно відредагувати. На панелі Оновлення 
Атрибуту (Attribute Updating) оберіть поле з атрибутивної таблиці теми, для якого необхідно 
застосувати це правило. 

3. Натисніть кнопку-перемикач Одиночне Поле (Single Field), якщо воно ще не обрано. 
4. Оберіть Правило об’єднання (Union rule), яке потрібно застосувати для цього поля. 
5. Оберіть Правило розбиття (Split rule), яке потрібно застосувати для цього поля. 
6. Натисніть ОК. 
Парний тип поля – поле, яке з’єднано з іншим полем у атрибутивній таблиці. 

Наприклад, атрибутивна таблиця теми вулиць, що використовується як тема посилань у 

геокодуванні, містить інформацію про порядок нумерації будинків на кожній стороні вулиці в 

парі полів – від адреси до адреси. Наприклад, у таблиці атрибутів є поле з ім’ям L_add_From, 

котре зберігає перший номер будинку на лівому боці вулиці, та поле L_add_To, котре 

зберігає останній номер будинку на лівому боці (рис. 3.22).  

 

 

 

Рис. 3.21. Діалогове вікно Властивості 

теми 

Рис. 3.22. Таблиця атрибутів до розбиття 

вулиць 

 

Коли вулиця розбивається інструментом Розбиття Лінії (Line Split) або з’єднується за 

допомогою опції Об’єднання Об’єктів (Union Features), ArcView автоматично зберігає даний 

порядок адрес, якщо було встановлено правила оновлення атрибутів для відповідної пари 

полів.  
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Значення атрибутів парних полів будуть оновлені, при розрахунку нових значень. 

Наприклад, якщо розбивається вулиця, що визначена в атрибутивній таблиці (рис. 3.22) то в 

атрибутивній таблиці (рис. 3.23) одному з двох результуючих об’єктів присвоюється значення 

“від” 1077 та значення “до” 1595, а іншому буде присвоєно значення “від” 1595 та значення 

“до” – 2019. 

  

 

Рис. 3.23. Таблиця атрибутів після 

розбиття вулиць 

 

Новий порядок нумерації розраховується пропорційно довжині двох вуличних 

сегментів, які були отриманні після розбиття. 

Вихідний запис заміщується двома новими записами.  

 

5.2.9. Встановлення правила оновлення атрибутів для парних полів у таблиці атрибутів 

лінійної теми 

1. Зробіть тему активною та натисніть Властивості Теми (Theme Properties). 
2. У діалоговому вікні (рис. 3.24), що з’явиться, натисніть кнопку Редагування (Editing), 

щоб викликати властивості теми, яку необхідно відредагувати. 
 

 

Рис. 3.24. Діалогове вікно ”Властивості 
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теми” 

  

На панелі Оновлення Атрибуту (Attribute Updating) зі спадного списку Поле (Field) 

оберіть ім’я одного з двох полів пари для ранжування, для якої потрібно застосувати це 

правило. 

3. Натисніть кнопку-перемикач на тип Ранговий (Range). 
4. У низхідному списку Парне Поле (Paired Field) оберіть інше поле з пари. 
5. Оберіть Тип Рангу (Range Type). 
6. Натисніть кнопку <ОК>. 

 

5.2.10. Редагування вершин лінійних об’єктів 

Для редагування лінійних об’єктів використовується інструмент Редагування Вершин 

(Vertex Edit), для зміни форми ліній, який дозволяє пересувати, додавати або вилучати 

вершини.  

При редагуванні лінії можна визначити, чи зберігати топологію чи ні, наприклад:  

 при виборі єдиної лінії будь-яка редакція вершин буде впливати на форму тільки 
однієї лінії; 

 при редагуванні сегменту лінії, який належіть двом лініям, будь-які зміни вершин 
будуть впливати на обидві лінії; 

 при виборі вузла, загального для двох або більше ліній, будь-яке редагування цього 
вузла відобразиться на всіх лініях, що його містять. 

Переміщення вершини інструментом Редагування Вершин (Vertex Edit). Розташуйте 

курсор на вершині, яку потрібно перемістити. Коли курсор прийме вигляд перехрестя, 

необхідно утримуючи ліву кнопку “миші” пересунути вершину на нову позицію. 

Додавання нової вершини інструментом Редагування Вершин (Vertex Edit). 

Розташуйте курсор на лінії, до якої потрібно додати нову вершину. Коли показник курсору 

прийме вигляд перехрестя, натисніть на ньому лівою кнопкою “миші”. 

Вилучення вершини інструментом Редагування Вершин (Vertex Edit). Розташуйте 

курсор на вершині, яку потрібно вилучити. Коли курсор прийме вигляд перехрестям, 

натисніть клавішу DELETE на клавіатурі. 

Редагування однієї лінії. 

1. Натисніть інструмент Редагування Вершин (Vertex Edit). 
2. Натисніть на лінію. Кожна вершина лінії відмітиться порожнім квадратиком. 
3. Після того, як буде пересунута, додана або вилучена вершина, зміниться тільки 

одна (рис. 3.25). 
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Рис. 3.25. Редагування однієї лінії 

 

Редагування форми сегменту, загального для двох ліній. 

1. Натисніть інструмент Редагування Вершин (Vertex Edit). 
2. Натисніть на загальний лінійний сегмент. Кожна вершина загального сегменту 

визначиться квадратиком та кожна вершина кінцевих точок загального сегменту визначиться 
кружком. 

3. При переміщенні, додаванні або вилученні вершин, обидві лінії будуть змінюватися 
(рис. 3.26). 

 

 

Рис. 3.26. Редагування форми сегменту загального для двох ліній 

 

Переміщення вузла, що належіть двом лініям. 

1. Натисніть інструмент Редагування Вершин (Vertex Edit). 
2. Натисніть на вузол, який є загальним для двох або більше ліній. Квадратний значок 

вершини з’явиться в цьому вузлі та значки якорів – на найближчих вершинах кожної лінії. 
3. Тепер, коли Ви пересуваєте загальний вузол, всі лінії, яким належіть цей вузол, 

будуть змінюватись (рис. 3.27). 
 

 

Рис. 3.27. Редагування вузла, що належить двом лініям 

 

5.3. Створення нової полігональної теми 

Полігональні об’єкти представляють однорідні або відносно однорідні області, такі як 
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області держави, райони, земельні ділянки, зони землекористування, типи ґрунту або віку 

порід тощо.  

Для створення нової полігональної теми, потрібно зробити наступне. 

1. Відкрийте Вид, до якого потрібно додати нову тему або створіть новий Вид. 
2. З меню Вид (View) оберіть Нова Тема (New Theme). У діалоговому вікні, що 

з’явиться, в спадному списку вкажіть тип об’єкту Полігон (Polygon). 
3. У наступному діалоговому вікні визначить ім’я та місце розташування нового шейп-

файлу, в якому будуть зберігатися дані нової теми. Нова порожня тема буде додана до Виду. 
 

5.3.1. Встановлення середовища замикання для полігональних тем 

Перед тим, як створювати полігони, що будуть відповідати наприклад віку порід або 

геологічним структурам, треба вирішити, чи повинні вони ідеально співпадати. Якщо в 

проекті важливо не мати проміжків або перетинань, то треба встановити режим Замикання. 

Якщо створюється полігон поблизу іншого полігону, що знаходиться в межах допуску 

замикання, цей новий полігон буде замкнутий на інший полігон без зазорів та перекривань. 

Якщо необхідно, щоб усі полігони ареалів, що створюються, автоматично замикалися 

на інші полігони, що розташовані в межах допуску замикання, треба встановити режим 

Загального Замикання ArcView. Загального Замикання являє собою замикання об’єкту на 

об’єкт, що виконується при додаванні нового об’єкту. 

Для кращого контролю за процесом замикання полігональних об’єктів треба 

використовувати Інтерактивне Замикання.  

При інтерактивному замиканні, коли додається межа полігонального об’єкту, можна 

застосовувати різні правила замикання для кожної вершини. При цьому можна 

контролювати як кожна вершина, що додається до межі полігону, буде замикатися з іншими 

полігонами теми. 

Якщо буде встановлений режим Інтерактивного Замикання, то при додаванні межі 

полігону можна утримувати натиснутою праву кнопку “миші”, щоб викликати меню та обрати 

в ньому одну з нижче описаних опцій замикання, щоб контролювати як наступна вершина, 

яка додається до межі, замикається на існуючий полігон: 

 замкнути з вершиною: замкнути наступну вершину на найближчу вершину 
існуючого полігону; 

 замкнути на кордоні: замкнути наступну вершину на найближчому сегменті лінії 
існуючого полігону; 

 замкнути на перетинанні: замкнути наступну вершину на найближчий вузол, 
загальний для двох або більше полігонів. 

 

5.3.2. Створення полігональних об’єктів 

Після встановлення режиму Замикання, можна додавати полігони. Полігони 

створюються за допомогою інструментів з Набору інструментів малювання (Drawing tool 

palette). 
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Щоб створити полігон неправильної форми, треба натиснути на інструмент Полігон 

(Polygon), та натиснути на те місце, з якого потрібно розпочати полігон, послідовно 

натискаючи на місця кожної вершини вздовж межі полігона, потім подвійним кліком 

визначити кінцеву вершину. 

Щоб створити коло, треба натиснути на інструмент Коло (Circle), встановити курсор у 

бажаний центр кола, втримуючи у натиснутому стані ліву кнопку “миші”, пересувати її до тих 

пір, поки не встановиться потрібний розмір кола, а потім, щоб завершити процес створення, 

потрібно відпустити кнопку “миші”. 

Щоб створити прямокутник, треба натиснути на інструмент Прямокутник (Rectangle), 

встановити курсор в один з потрібних кутів, утримуючи в натиснутому стані ліву кнопку 

“миші”, пересувавати її до тих пір, поки не встановиться потрібний розмір прямокутника, а 

потім, щоб завершити процес створення, потрібно відпустити кнопку “миші”. 

Для створення нового полігону, в якого є спільна частина межі з існуючим полігоном 

(полігонами) теми можна використовувати інструмент  Автоматичне Завершення 

(AutoComplete). У цьому випадку необов’язково перемальовувати частину межі полігону, яка 

вже представлена в Темі. Наприклад, попередньо було створено декілька полігонів Теми і 

виникла необхідність створення нового полігону, який був би сумісним з цими полігонами. 

Для цього потрібно виконати наступну послідовність дій: 

1. Натиснути на Набір інструментів малювання (Drawing tool palette) та в спадному 
списку інструментів натиснути на інструмент Автоматичне Завершення (AutoComplete). Якщо 
цей інструмент не висвітлюється, це означає, що Ваша тема не переключена в режим 
редагування. Щоб переключити в режим редагування, виберіть меню Почати Редагування 
(Start Editing) з меню Тема (Theme). 

2. Намалюйте лінію, що починається та закінчується на кордонах існуючого полігона 
та обмежує площу полігона, який був попередньо створений (рис. 3.28).  

3. Щоб намалювати лінію підведіть курсор до місця, звідки повинен починатись 
полігон і послідовно натискуючи на кнопку “миші” на вершинах вздовж лінії, визначте 
кінцеву вершину подвійним кликом “миші”. У процесі малювання полігону можна перетнути 
кордони існуючого полігону (рис. 3.29). 

4. Незважаючи на цю ”похибку”, ArcView автоматично закінчить новий полігон та 
вилучить усі перетинання намальованої лінії з існуючим полігоном (рис. 3.30). 

 

  

Рис. 3.28. Вихідний полігон, до якого 

передбачається додавання нового 

Рис. 3.29. Промальовування нового 

полігону 
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Рис. 3.30. Усунення похибок (перетинань) у 

процесі малювання нового 

 

5.3.3. Розбиття полігонів 

При редагування полігону можна використати інструмент Розбиття Полігону (Polygon 

Split), для промальовування лінії, яка перетинає полігон та розбиває його на окремі полігони. 

Наприклад, для створення 10 сумісних ділянок можна спочатку створити полігон, який 

складається із зовнішніх меж усіх ділянок, а потім використовуючи інструмент Розбиття 

Полігону (Polygon Split) для промальовування межових ліній між ними, розбити даний 

полігон на 10 окремих полігонів. Цей інструментарій також дозволяє легко модифікувати 

існуючі полігони. Наприклад, для зменшення полігону, можна використати інструмент 

Розбиття Полігону (Polygon Split), щоб розбити полігон, виділити зайву частину, а потім 

вилучити її. 

Розглянемо приклад, у якому потрібно розділити полігон. Для цього потрібно 

виконати наступне. 

1. Натисніть на Набір інструментів малювання (Drawing tool palette) та у спадному 
списку інструментів натисніть на Розбиття Полігону (Polygon Split). Якщо цей інструмент не 
висвітлюється, то це означає, що Тема не переключена в режим редагування. Для 
підключення теми оберіть Почати Редагування (Start Editing) з меню Тема (Theme). 

2. Намалюйте лінію, що перетинає полігон, який потрібно поділити. Щоб намалювати 
лінію, натисніть на місце, звідки треба розпочати лінію, натискаючи на кожну вершину 
вздовж лінії, потім подвійним натисненням визначте кінцеву вершину. При цьому можна 
перетнути межу полігону, який розбивається. Одна й та ж лінія може проходити через 
декілька полігонів, якщо є необхідність розбити їх одночасно (рис. 3.31).  

По закінченню малювання лінії розбивки, ArcView автоматично розділить полігон по 

лінії, яка була намальована і видалить будь-які перетинання цієї лінії з існуючим полігоном 

(рис. 3.32). 
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Рис. 3.31. Нанесення лінії розбивки полігону Рис. 3.32. Усунення ”похибок” розбивки 

полігону 

5.3.4. Злиття полігонів 

Якщо є група полігонів, які необхідно об’єднати в один полігон, то використовується 

опція Об’єднання Об’єктів (Union Features). Ця опція виконує об’єднання обраних об’єктів 

для створення одного об’єкту.  

Якщо у обраних полігонів є спільна межа, то ця межа видаляється при створенні 

одного загального полігону. Якщо обрані полігони перекриваються, межі перекриття 

знищуються, щоб створити один полігон.  

Якщо полігони несуміжні або не перекриваються, в результаті злиття полігонів 

утворюється один об’єкт з множинними складовими. 

Для здійснення злиття полігонів виконайте наступне.  

1. Скористайтеся інструментом Покажчик (Pointer), щоб обрати полігони, котрі Ви 
бажаєте з’єднати. Для даного прикладу – це два полігони у середній частині Виду (рис. 3.33).  

2. З меню Редагування (Editing) оберіть Об’єднання Об’єктів (Union Features). 
Загальний кордон між цими полігонами буде вилучено та вони перетворяться у один полігон 
(рис. 3.34). 

 

 

 

Рис. 3.33. Визначення полігонів, які необхідно 

об’єднати 

Рис. 3.34. Результат об’єднання  полігонів 
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5.3.5. Створення полігонів з виїмкою (островом) 

Якщо є полігон і є необхідність створити всередині його отвір (перетворити його у 

полігон з виїмкою) використайте опцію Комбінувати Об’єкти (Combine Features). За 

допомогою цієї опції обрані полігони об’єднуються, але будь-яке перекриття між полігонами 

вилучається з результуючого полігону. Для виконання цієї опції необхідно виконати наступне. 

1. Поверх полігону, який потрібно перетворити в полігон з виїмкою, за допомогою 
інструменту Полігон (Polygon), Коло (Circle) або Прямокутник (Rectangle), намалюйте менший 
полігон, який буде представляти полігон, який потрібно вилучити з наявного. 

2. Використайте інструмент Покажчик (Pointer), щоб обрати обидва полігони 
(рис. 3.35). 

3. Оберіть опцію Комбінувати Об’єкти (Combine Features) з меню Редагування 
(Editing) і видаліть непотрібний полігон (рис. 3.36) . 

 

 

 

Рис. 3.35. Малювання полігону, який буде 

потрібно видалити 

Рис. 3.36. Створення виїмки полігону 

 

Примітка. Якщо ви обрали полігони, які не перекриваються, опція Комбінувати 

Об’єкти (Combine Features) буде аналогічно опції Об’єднання Об’єктів (Union Features). 

 

5.3.6. Вилучення області перекриття між полігонами 

Якщо є два полігона, які перекриваються, і виникла необхідність видалення області 

перекриття, то ArcView дозволяє відняти один полігон від іншого використовуючи опцію 

Відняти Об’єкти (Subtract Features).  

Припустимо, є необхідність додавання нового полігону до існуючої теми та один з 

існуючих полігонів займає область, у якій необхідно розмістити новий полігон. Можна 

намалювати новий полігон над існуючим та потім використати опцію Відняти Об’єкти 

(Subtract Features), щоб вилучити область перекриття з існуючим полігоном. Для цього 

необхідно виконати такі кроки. 

1. Намалюйте новий полігон. У цьому прикладі новий полігон заштрихований, так що 
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Ви можете бачити де він перекривається. Як правило новий полігон має той же колір, що й 
інші полігони (рис. 3.37). 

2. Використовуючи інструмент Покажчик (Pointer), необхідно обрати новий та 
існуючий полігони, які містять область, що підлягає відніманню. Опція Відняти Об’єкти 
(Subtract Features) працює тільки якщо одночасно обрані обидва полігони. 

3. Оберіть пункт Відняти Об’єкти (Subtract Features) з меню Редагування (Editing). 
Результат віднімання представлений на рис. 3.38. 

 

 

 

Рис. 3.37. Перетинання полігонів Рис. 3.38. Вилучення області перекриття 

полігонів 

 

Примітка. Якщо є необхідність змінити порядок операції, тобто відняти другий об’єкт 

від першого об’єкту, то треба утримувати в натиснутому стані клавішу SHIFT при виборі з 

меню опції Відняти Об’єкти (Subtract Features). 

Можна також використовувати опцію Відняти Об’єкти (Subtract Features) для 

створення острівного полігону (полігон, який повністю оточений іншим полігоном, але не 

перекриває оточуючий його полігон). Для створення острівного полігону намалюйте полігон 

поверх полігону, який повинен його оточувати та вкажіть обидва полігони, а потім оберіть 

Відняти Об’єкти (Subtract Features). 

 

5.3.7. Отримання перетинання полігонів 

Іноді може виникнути ситуація, коли при наявності декількох полігонів, що 

перекриваються, користувача цікавить тільки область перекриття полігонів.  

У цьому випадку доцільно використати опцію Перетин Об’єктів (Intersect Features). Ця 

опція створить новий полігон з площі, яка є спільною для полігонів, що перекриваються, та 

видалить усі первинні полігони. Для цього треба виконати наступну послідовність кроків. 

1. Використовуючи інструмент Покажчик (Pointer), обрати полігони, для яких потрібно 
знайти перетинання. В цьому прикладі обрані два полігона (рис. 3.39).  
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2. Оберіть Перетин Об’єктів (Intersect Features) з меню Редагування (Editing). 
Результат перетину представлений на рис. 3.40. 

 

 

 

Рис. 3.39. Полігони для яких потрібно знайти 

перетинання 

Рис. 3.40. Виділення області перетинання 

полігонів 

 

5.3.8. Додання атрибутів до полігональних об’єктів 

Коли створюється нова полігональна тема, для неї автоматично створюється таблиця 

атрибутів. Коли додається новий полігон до цієї теми, ArcView додає запис до таблиці 

атрибутів теми, щоб подати цей полігон. У користувача є можливість додати нові поля до 

таблиці атрибутів у будь-який час, щоб поповнити інформативну базу полігональних об’єктів. 

Додання атрибутів для полігональних об’єктів здійснюється аналогічно додаванню 

атрибутів для точкових об’єктів. 

Додавання до таблиці атрибутів полігональної теми поля площі або периметру. 

1. Відкрийте таблицю атрибутів теми, що містить об’єкти, для яких потрібно 
обчислити площу та периметр. 

2. Оберіть Почати Редагування (Start Editing) з меню Редагування (Editing) (якщо 
таблиця попередньо не включена в режим редагування). 

3. Додайте числове поле до таблиці. В таблиці натисніть на ім’я поля, щоб його 
активізувати. 

4. Натисніть кнопку Обчислити (Calculate), щоб викликати діалогове вікно 
Калькулятор Поля (Field Calculator). 

5. У рамці виразу наберіть або [Shape].ReturnArea, або [Shape].ReturnPerimeter та 
натисніть ОК. Значення для поля будуть обчислені автоматично. 

Примітка. Величини площі та периметру, що обчислює ArcView, виражаються в тих же 

одиницях, що й джерело даних теми. Якщо шейп-файл надано у десяткових градусах, а 

проект Вид у метрах, то всі значення будуть у десяткових градусах. .Якщо є необхідність 

одержати ці значення в Одиницях Мапи (Map Units) спроектованого Виду, для їх обчислення 

потрібно використовувати скрипт calcapl.ave, що постачається разом з ArcView). 
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Зміна атрибутів при розділенні або об’єднанні полігонів. ArcView дозволяє 

встановити правила оновлення атрибутів, щоб визначити, що робити з атрибутами таблиці, 

коли відбувається розбивка полігону інструментом Розбиття Полігону (Polygon Split), або 

об’єднання полігонів опцією Об’єднання Об’єктів (Union Features). 

Примітка. Опція Комбінувати Об’єкти (Combine Features) об’єднує об’єкти, але коли 

ця опція використовується, правила оновлення атрибутів не застосовуються. 

Коли відбувається розбивка полігону на два, ArcView надає можливість задання 

одержання атрибутів двох нових полігонів з атрибутів первинного полігона. 

Коли відбувається об’єднання ряду полігонів, ArcView надає можливість одержати 

атрибути нового полігона, виходячи з атрибутів первинних полігонів. 

Для кожного поля таблиці атрибутів теми, можна обрати одне з наступних правил 

розбиття: 

 пробіл: значення в обох записах будуть порожніми; 

 копіювати: первинне значення присвоюється обом записам (за замовчуванням); 

 пропорційне: значення будуть обрані пропорційно площам нових полігонів; 

 площа об’єкту: значеннями будуть площі нових полігонів (за замовчуванням для 
полів з назвою Area); 

 периметр об’єкту: значеннями будуть периметри нових полігонів (за 
замовчуванням для полів з назвою Perimeter).  

Для кожного поля у таблиці атрибутів можна обрати одне з наступних правил 

об’єднання: 

 пробіл: значення в результуючому запису не буде вказано; 

 копіювати: буде присвоєно значення, яке відповідає першому запису в таблиці 
(за замовчуванням); 

 пропорційне: значення буде пропорційно площам полігонів, що були піддані 
операції об’єднання; 

 додавання: в результуючому запису значення підсумовуються; 

 середнє: результуючий запис буде отримано усередненням значення; 

 площа об’єкту: значенням буде площа нового полігону (за замовчуванням для 
полів з назвою Area) ; 

 периметр об’єкту: значенням буде периметр нового полігону (за 
замовчуванням для полів з назвою Perimeter). 

Встановлення правила оновлення атрибутів для поля в таблиці атрибутів 

полігональної теми 

1. Зробіть тему активною та натисніть кнопку Властивості Теми (Theme Properties). 
2. У діалоговому вікні, що з’явиться, натисніть іконку Редагування (Editing), щоб 

викликати властивості теми редагування. В панелі Оновлення Атрибуту (Attribute Updating) 
оберіть поле з таблиці атрибутів теми, для якого необхідно застосувати це правило. 

3. Оберіть Правило об’єднання (Union rule), яке потрібно застосувати для поля. 
4. Оберіть Правило розбиття (Split rule), яке потрібно застосувати для поля. 
5. Натисніть ОК. 
Модифікація полігональних об’єктів. В ArcView є можливість використовувати 
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інструмент Редагування Вершин (Vertex Edit), для зміни форми полігону, переміщення, 

додавання або вилучення вершин.  

Коли редагується полігон, можна визначитись, чи зберігати топологію чи ні засобом, за 

допомогою якого користувач обирає об’єкти: 

 коли обирається один полігон будь-які зміни вершини будуть впливати тільки на 
цей полігон; 

 коли обирається загальна межа між двома полігонами, будь-які зміни вершин 
будуть впливати на обидва полігони; 

 коли обирається вузол, спільний для двох або більше полігонів, будь-які зміни 
цього вузла будуть впливати на всі полігони, що містять цей вузол. 

 

Зміна форми одного полігону 

1. Натисніть інструмент Редагування Вершин (Vertex Edit). 
2. Натисніть всередині полігону. Кожна вершина межі полігона позначиться порожнім 

квадратиком (рис. 3.41 а).  
3. При переміщенні, додаванні або видаленні вершини, виділений полігон буде 

змінюватись, аналогічно зміні лінійних об’єктів (рис. 3.41 б, в). 
 

 

         а)                                                б                                              в) 

Рис. 3.41. Редагування форми полігону 

 

Редагування спільної межі між двома полігонами. 

1. Натисніть інструмент Редагування Вершин (Vertex Edit). 
2. Натисніть на загальній межі. Квадратиками визначиться кожна вершина загальної 

межі та кружками - вершини кожного кінця загальної межі (рис. 3.42 а). 
3. При переміщенні, додаванні або вилученні вершини, обидва полігони будуть 

змінюватись (рис. 3.42 б, в). 
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         а)                                                б                                              в) 

Рис. 3.42. Редагування спільної межі між двома полігонами 

 

Переміщення вузла, спільного для ряду полігонів вузол. 

1. Натисніть інструмент Редагування Вершин (Vertex Edit). 
2. Натисніть на вузол, що належіть двом або більше полігональним об’єктам. 

Квадратиком позначиться вузол та кружком – найближча вершина кожного полігону (рис. 
3.43 а). 

3. При переміщенні загального вузлу всі полігони, до яких належіть даний вузол, 
будуть змінені (рис. 3.43 б, в). 

 

 

         а)                                                б                                              в) 

Рис. 3.43. Редагування спільної межі між двома полігонами 

 

Редагування існуючих тем. ArcView надає можливість редагування будь-якої наявної 

теми, що заснована на шейп-файлі ArcView. 

Редагування теми, що ґрунтується на шейп-файлі. 

1. Зробіть тему активною. 
2. З меню Тема (Theme) оберіть Почати Редагування (Start Editing). Пунктирна лінія 

навколо контрольного квадратика теми у Таблиці Змісту (Table of Contents) Виду свідчить, що 
тема перебуває в режимі редагування. Якщо опція Почати Редагування (Start Editing) не 
висвітлюється, це свідчить про неможливість редагування теми, оскільки або не дозволений 
запис у шейп-файл, або тема заснована не на шейп-файлі. 

Одночасно можна редагувати тільки одну тему. Якщо редагується тема, в той час, коли 

інша тема Виду вже перебуває в режимі редагування, ArcView запропонує зберегти зміни у 

поточній темі, що редагується і ця тема буде відключена від режиму редагування. 

Збереження змін під час редагування теми. 

• Оберіть Зберегти Зміни (Save Edits) з меню Тема (Theme). 

Закінчення редагування та збереження змін. 

• Оберіть Закінчити Редагування (Stop Editing) з меню Тема (Theme). ArcView 

запропонує зберегти зміни. 
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Питання до самоперевірки: 

10. Як відкрити проект ArcView? 
11. Що розуміють під точковою темою в ArcView? 
12. Що розуміють під лінійною темою в ArcView? 
13. Що розуміють під полігональною темою в ArcView? 
14. Продемонструйте на вашій темі додавання нового точкового об’єкта. 
15. Продемонструйте на вашій темі додавання нового лінійного об’єкта. 
16. Продемонструйте на вашій темі додавання нового полігонального об’єкта. 
17. Продемонструйте на вашій темі структуру атрибутивної таблиці. 
18. Продемонструйте на вашій темі, як можна змінити просторове положення 

точкового об’єкта і його атрибутивну інформацію. 
19.  Продемонструйте на вашій темі, як можна змінити просторове положення 

лінійного об’єкта і його атрибутивну інформацію. 
20. Продемонструйте на вашій темі, як можна змінити просторове положення 

полігонального об’єкта і його атрибутивну інформацію. 
21.  Як можна розділити полігони? 
22.  Як можна об’єднати полігони 
23.  Як зберегти проект ArcView? 
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Додаток Г 

 

1. У відповідності із варіантом (за списком у журналі) виберіть область України. 

1 Вінницька 13 Миколаївська 

2 Волинська 14 Одеська 

3 Дніпропетровська 15 Полтавська 

4 Донецька 16 Рівненська 

5 Житомирська 17 Сумська 

6 Закарпатська 18 Тернопільська 

7 Запорізька 19 Харківська 

8 Ів.-Франківська 20 Херсонська 

9 Київська 21 Хмельницька 

10 Кіровоградська 22 Черкаська 

11 Луганська 23 Чернівецька 

12 Львівська 24 Чернігівська 

 

2. Згідно з варіантом створіть тематичну карту області з нанесенням точкових 

(населені пункти), лінійних (дороги та гідрографія, рельєф) і полігональних об’єктів 

(геологічна карта), створіть легенду. 

3. Оберіть назву для свого проекту і збережіть його в своїй папці. 

4. Роздрукуйте створений варіант карти. 
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Практична робота № 5 

 

”ПОШУК І ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ” 

 

1.Мета роботи 

1.1 Оволодіти практичними навичками пошуку і ідентифікації об’єктів.  
 

2. Задачі роботи 

2.1. Оволодіти навичками пошуку і ідентифікації об’єктів.  
 

3. Зміст роботи 

3.1. Здійснити запуск пакету ArcView. 

3.2. Освоїти принципи пошуку і ідентифікації об’єктів у ArcView. 

3.3. Створити проект згідно з додатком Д. 
3.4. Оформити звіт. 

 

4. Вимоги до звіту 

Звіт про виконану роботу повинний містити: 

– титульний аркуш з назвою роботи та відомостями про виконавця; 

– мету та задачі роботи; 

– послідовність виконання роботи; 

– відповіді на контрольні питання. 

 

5. Методичні рекомендації 

5.1. Визначення (ідентифікація) об’єктів за допомогою “миші” 

Щоб отримати інформацію про атрибути одного з об’єктів мапи натисніть на ньому 

інструментом Покажчик (Pointer). Припустимо, досліджується Вид з віком породи і є 

необхідність одержання інформації про конкретну ділянку карти. 

1. В Таблиці Змісту (Table of Contents) виду натисніть на назву теми, що містить 
об’єкти, до інформації яких потрібно звернутися, в даному випадку – це P00001g9. Тема при 
цьому активізується. 

2. Натисніть на інструмент Ідентифікувати (Identify). 
3. Клікніть на об’єкті, який потрібно ідентифікувати.  
Об’єкт, на який буде натиснуто виділиться у Виді, та його атрибути з’являться у вікні 

Ідентифікація Результатів (Identify Results) (рис. 5.1). Тепер, припустимо є необхідність 

ідентифікації замовника дослідження цієї ділянки.  

4. Клацніть на Темі P00001g9, щоб зробити її активною, потім натисніть, не 
відпускаючи клавішу <SHIFT> Тему P00001gg, щоб також активізувати її. 
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5. Клацніть на будь-якому об’єкті, що належать до цих двох тем та який потрібно 
ідентифікувати. Кожного разу при клацанні на об’єкті, він підсвічується у Виді а його атрибути 
подаються у вікні Ідентифікація Результатів (Identify Results). 

Для переміщення між різними об’єктами, що перераховані в цьому вікні, натисніть на 

назву об’єкту в списку ліворуч (рис. 5.2). 

 

  

Рис. 5.1. Ідентифікація об’єкту Рис. 5.2. Приклад переміщення між 

різними об’єктами 

 

При використанні інструмента Ідентифікувати (Identify), ArcView здійснює пошук 

об’єктів активної теми, що розташовані на місці, де відбувається клік, та відображує атрибути 

розташованих там об’єктів. Роблячи визначену тему активною до використання інструменту 

Ідентифікувати (Identify), можна контролювати, об’єкти яких тем будуть ідентифіковані. 

Особливо часто цей підхід використовується коли у Виді є багато тем, з якими доводиться 

працювати.  

Якщо є необхідність ідентифікувати об’єкт, але немає впевненості до якої теми він 

належить, зробіть всі імовірні теми активними. 

 

5.2. Отримання атрибутивних даних про обрані об’єкти 

Інструмент Ідентифікувати (Identify) більш за все підходить для перегляду даних. Щоб 

отримати атрибути визначених об’єктів у темі, а потім використовувати їх у подальшій роботі, 

краще спочатку вибрати ці об’єкти у Виді, а потім відкрити атрибутивну таблицю теми, щоб 

переглянути їх атрибути. Коли обираються проекти у Темі, вони підсвічуються, щоб показати 

що саме вони обрані. Об’єкти залишаються підсвіченими до тих пір, поки не буде здійснена 

наступна вибірка, або не буде здійснена відмова від неї. Коли відкривається атрибутивна 

таблиця теми, до якої вони належать, можна побачити, що записи обраних об’єктів також 

підсвічуються. 

ArcView має в своєму арсеналі різні засоби вибору об’єктів, які будуть розглянуті 

нижче.  

 

5.2.1. Вибір об’єктів за допомогою “миші” 
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Щоб обрати об’єкт у активній темі за допомогою “миші”, треба натиснути на об’єкт 

інструментом Вибір Об’єкту (Select Features). Для виділення декількох об’єктів, натисніть і не 

відпускайте кнопку <SHIFT>, при користуванні цим інструментом.  

Цей інструмент також можна використовувати для розтягування вікна над групою 

об’єктів, які потрібно обрати. Об’єкти, що частково або повністю потрапили до цього вікна, 

будуть обрані. Наприклад, при розгляді геологічної мапи є необхідність перегляду атрибутів 

трьох конкретних ділянок. Для цього потрібно виконати наступне. 

1. Натисніть на назві теми, що містить об’єкти, які потрібно обрати, у даному випадку 
– P00001g9, щоб зробити її активною (рис. 5.3). 

2. Натисніть на інструмент Вибір Об’єкту (Select Features), утримуючи натиснутою 
кнопку <SHIFT>, натисніть лівою кнопкою миші на трьох ділянках, атрибути яких потрібно 
переглянути. 

3. Натисніть на кнопку Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table), щоб відобразити 
на екрані атрибутивну таблицю для теми P00001g9 (рис. 5.3). У цій таблиці містяться по 
одному запису для кожної ділянки у Темі. 

4. Натисніть на кнопку Перемістити Вгору (Promote), щоб відобразити записи для 
обраних ділянок у верхній частині таблиці (рис. 5.4). 

 

  

Рис. 5.3.Вибір теми Рис. 5.4. Відображення атрибутів 

відібраних ділянок 

 

Примітка. При виході з ArcView та збережені Вашого проекту, ArcView автоматично 

запам’ятовує, які об’єкти були обрані. Наступного разу, коли буде відкритий проект, саме ці 

об’єкти будуть обраними. 

 

5.2.2. Видалення об’єктів з вибірки  

Припустимо, що виникла необхідність вилучення з вибірки однієї з ділянок та додання 

двох інших. Для цього необхідно виконати наступну послідовність дій. 

1. Натисніть на рядок заголовку вікна Виду, щоб зробити його активним. 
2. Натиснувши та не відпускаючи кнопку <SHIFT>, використайте інструмент Вибір 

Об’єкту (Select Features), щоб натиснути на ділянку, яку потрібно видалити з вибірки, потім 
натисніть на ділянках, які необхідно додати до вибірки. 

3. Натисніть на рядок заголовку вікна таблиці, щоб зробити її активною. 



84 

 

4. Натисніть на кнопку Перемістити Вгору (Promote), щоб відобразити записи для 
обраних об’єктів у верхній частині таблиці.  

Примітка. За замовчуванням, обрані об’єкти Виду підсвічуються жовтим кольором. 

Якщо жовтий колір важко відрізнити на фоні подібних кольорів, які вже були використані в 

цьому Виді, можна обрати інший колір. Для цього зробіть вікно проекту активним та оберіть 

Властивості (Properties) з меню Проект (Project). У діалоговому вікні, що з’явиться, натисніть 

на кнопку Вибір Кольору (Selection Color) та оберіть інший колір. 

Щоб відмінити вибір запису, який вже був обраний, натисніть на ньому не 

відпускаючи кнопку <SHIFT>.  

У наступній частині буде показано, як виконуються запити по виразам, щоб 

автоматично обрати об’єкти з визначеними значеннями атрибутів. 

 

5.2.3. Керування зображеннями атрибутів 

Атрибутивна таблиця часто може містити багато полів. Ви можете керувати 

зображенням таблиці на екрані та при виводі її на друк, реорганізуючи, ховаючи або 

змінюючи назву поля у таблиці. 

Наприклад, Вам може знадобитись порівняти дані двох полів, що розташовані у різних 

частинах таблиці. Ви можете пересунути одно поле ближче до іншого, щоб облегшити їх 

порівняння. Ви можете також відрегулювати ширину колонки перегляду поля. Це 

запроваджується, коли Вам необхідно переглянути велику кількість полів у вікні таблиці або 

на листі паперу при друці таблиці. 

 

5.2.4. Зміна положення поля у таблиці 

Перемістіть назву поля ліворуч або праворуч у нове положення. 

Для приховування одного або більше полів таблиці необхідно виконати наступне: 

1. З меню Таблиця (Table) оберіть Властивості (Properties). 
2. У нижній частині діалогового вікна, що з’явиться відключіть поле(я), які потрібно 

сховати, натисніть на Видимій Колонці (Visible Columns) (рис. 5.6). Натисніть кнопку <ОК>. 
 

5.2.5. Перейменування одного або більше полів у таблиці 

1. З меню Таблиця (Table) оберіть Властивості (Properties). 
2. У нижній частині діалогового вікна, що з’явиться, в рядку Псевдонім (Alias) 

надрукуйте нове ім’я (назву) поля, яке Ви бажаєте перейменувати (рис. 5.6). Натисніть ОК. 
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Рис. 5.5. Відключення полів, які потрібно 

сховати 

Рис. 5.6. Позначення полів, які 

потрібно перейменувати 

 

5.2.6. Зміна розмірів поля у таблиці 

1. Розташуйте курсор на межі праворуч від імені (назви) поля, розмір якого потрібно 
змінити. Курсор зміниться на двоголову стрілку. 

2. Потягніть поле вліво або вправо. При збереженні проекту будь-які зміни щодо 
зображення Вашої таблиці теж збережуться, так що наступного разу Ваша таблиця буде мати 
вигляд останньої редакції. Ці зміни не стосуються вихідних даних (або багатьох вихідних 
даних, у випадку коли таблиця містить приєднані дані) Вашої таблиці на диску. 

 

5.2.7. Сортування атрибутів 

Сортуючи атрибутивну таблицю, можна переглядати об’єкти поточної вибірки на мапі 

у порядку їх важливості. Наприклад, при перегляді атрибутів декількох обраних ділянок землі 

потрібно відсортувати їх у порядку зменшення площі. 

1. У таблиці натисніть на назві поля, яке буде використовуватись, щоб відсортувати 
атрибути, у даному випадку це Площа (Area). 

2. Натисніть на кнопку Сортування (Sort Descending) по низхідній, щоб відсортувати 
записи по полю Площа (Area), починаючи з самої великої величини (рис. 5.7). 

3. Натисніть на кнопку Перемістити Вгору (Promote), щоб відобразити записи для 
обраних ділянок у верхній частині таблиці за необхідності. 

 Примітка. При збереженні проекту, будь-які перетворення записів, які виконані 

шляхом сортування або пересунення вгору, не зберігаються, так що записи у таблиці будуть 

подані у первинному стані, коли Ви наступного разу відкриєте проект. 
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Рис. 5.7. Сортування ділянок за площею 

5.3. Пошук об’єктів за визначеними атрибутами 

При пошуку об’єктів часто виникають завдання, як знайти об’єкти за їх атрибутами, 

визначити місце розташування специфічних об’єктів або побачити які з об’єктів відповідають 

встановленим критеріям. 

Наприклад, Ви можете шукати на геологічній карті об’єкти певного віку чи складу, або 

Ви можете визначити розташування Ваших найкращих покупців, обравши їх за показниками 

продажу за останній рік. 

Ви можете визначити, яка кількість країн задовольняє відповідні демографічні та 

економічні вимоги нового продукту, який Ви розповсюджуєте. Припустимо, Ви хочете 

зробити мапу будинків з трьома спальними кімнатами за їх ціною. Або, припустимо, Ви 

просто бажаєте знайти найкраще місце для відпочинку. Обравши набір об’єктів, Ви можете 

роздрукувати мапу або звіт, щоб проілюструвати отримані результати. 

 

5.3.1. Пошук одиничних об’єктів на мапі 

Для пошуку одиночних об’єктів на мапі можна використати інструмент Знайти (Find), 

для пошуку місця розташування визначеного об’єкта в активній темі. Наприклад, необхідно 

знайти країну Канаду на мапі світу. 

1. Натисніть на назву теми, яка містить об’єкт, який потрібно знайти, для цього 
прикладу – на темі Країни (Countries), щоб зробити її активною. 

2. Натисніть на кнопку Знайти (Find). 
3. У діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, наберіть слово Канада (рис. 5.8). 
Навіть якщо Ви надрукуєте маленькими літерами, не треба ставити лапки. Опція 

Знайти (Find) не реагує на розмір літер, так що надрукувавши канада Ви також знайдете 

Канаду. Ви можете надрукувати тільки частину тексту. Наприклад, набравши тільки кан, Ви 

також знайдете Канаду. Wildcard символи не підтримуються. Натисніть кнопку <ОК>. 

4. ArcView перебирає об’єкти в активній темі з пошуку першого об’єкту, який містить 
Канаду у будь-якому з символьних атрибутів полій (тобто поля, які містять символи, а не 
чисельні значення). Поля, які містять чисельні значення не розглядаються. Якщо об’єкт 
знайдений, він обирається та підсвічується на мапі. Мапа також автоматично панорамує так, 
що об’єкт відображається у центрі (рис. 5.9). 
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Опція Знайти (Find) здійснює пошук тільки одиничних об’єктів. Для вищенаведеного 

прикладу існує тільки одна країна, яка відповідає уведеному запиту, так що це не має 

значення. Але, що відбудеться якщо наприклад, у Вас є мапа землекористування і 

користуючись опцією Знайти (Find) Ви бажаєте знайти промислові ділянки. 

Найімовірніше, що під цю категорію підпаде більш ніж один полігон, опція Знайти 

(Find) просто вибере перший знайдений полігон. У цьому випадку, щоб обрати наступний 

промислову ділянку, зверніться до опції Знайти знов (Find again). У діалоговому вікні 

зберігається текстовий рядок, який Ви вже набрали, так що Ви просто можете натиснути ОК, 

щоб знайти наступний об’єкт з цим значенням. Щоб вибрати групи об’єктів за їх атрибутами, 

використовуйте Конструктор Запиту (Query Builder), який описаний нижче у цій частині. 

 

 

5.3.2. Пошук об’єктів за їх значущістю за допомогою сортування їх атрибутів 

У п. 5.3.1 натискуючи на записи в атрибутивній таблиці теми, ми обирали відповідні їм 

об’єкти на мапі. ArcView також надає можливість знаходження на мапі об’єктів, які мають 

найвищі або найнижчі значення визначених атрибутів, шляхом попереднього сортування 

таблиці за цим атрибутом та наступним вибором потрібних записів у верхній або у нижній 

частині таблиці. Наприклад, що на мапа Країн світу є необхідність знайти п’ять найбільш 

населених країн. Для цього потрібно виконати наступне: 

1. Натисніть на назві теми, яка містить потрібні Вам об’єкти, у даному випадку Країни 

(Countries), щоб зробити її активною. 

2. Натисніть на кнопку Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table), щоб відкрити 

атрибутивну таблицю цієї теми. 

3. У таблиці натисніть на ім’я поля, яке бажаєте використовувати для сортування 

атрибутів, у даному випадку Pop_cntry. 

4. Натисніть на кнопку Сортування по Низхідній (Sort Descending). Записи у полі 

відсортуються, найбільше значення буде першим. 

 

 

Рис. 5.8. Рядок пошуку за значенням 

атрибуту 

Рис. 5.9. Результат пошуку країни на 

мапі світу 
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5. Натисніть на інструмент Вибрати (Select), потім натисніть, не відпускаючи кнопку 

<SHIFT>, на п’ятьох верхніх записах таблиці. Ці п’ять найбільш населених країн за даними про 

населення будуть підсвічені у Вашому Виді (рис. 5.10). 

 

 

Рис. 5.10. Пошук об’єктів за допомогою 

сортування їх атрибутів 

 

5.3.3  Очистити вибірки об’єктів 

Щоб очистити вибірку, натисніть на кнопку Відмінити Вибір (Select None). Ця кнопка 

доступна, коли Ви працюєте з видом або таблицею. 

 

5.4. Пошук об’єктів за допомогою конструктору запиту 

Вираз запиту – це точне визначення того, що Ви бажаєте знайти. Побудова виразу 

запиту у конструкторі є потужним засобом вибірки об’єктів, оскільки вираз може включати 

чисельні атрибути, оператори та обчислення. Наприклад, уявіть, що Ви хочете знайти 

департаменти в штатах США, в яких населення більше за 1 000 000 та кількість людей віком 

30 – 49 років перевищує 500 000. Ви можете побудувати вираз, який визначає ці критерії. 

1. Натисніть на назву теми, яка містить потрібні Вам об’єкти, в даному випадку Країни 
(Countries),  щоб зробити її активною. 

2. Натисніть на кнопку Конструктор Запиту (Query Builder). У діалоговому вікні, що 
з’явиться, Ви зможете побудувати вираз запиту, або натискуючи на полях, операторах та 
значеннях, або друкуючи його. Список Поля (Fields) показує Вам усі поля в атрибутивній 
таблиці теми. Ми почнемо будування частини виразу зі значень населення в департаментах. 

3. У списку полів, двічі натисніть на поле Pop1999, щоб ввести *Pop1999+ до виразу 
(рис. 5.11). 

4. Натисніть на кнопку Більш Ніж Або Дорівнює (Greater Than Or Equal To), щоб ввести 
оператор >= до виразу. 

5. Надрукуйте 1 000 000 у виразі. 
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Рис. 5.11. Список полів для побудови виразів 

 

6. Тепер потрібно побудувати частину виразу для людей віком 30 – 49 років. Натисніть 
на кнопку Та (And), щоб показати що обидві частини виразу вірні. ArcView автоматично вслід 
за цим оператором виставить пару круглих дужок для наступної частини виразу. 

7. У списку полів двічі натисніть на поле Age_30_49. 
8. Натисніть на кнопку Більш Ніж Або Дорівнює. 
9. У списку значень Ви можете побачити унікальні значення у таблиці атрибутів теми 

для поля Age_30_49. Надрукуйте 500 000 у виразі. 
10. Натисніть на кнопку Новий Набір (New Set). ArcView виконає запит, та обрані 

об’єкти будуть підсвічені на мапі (рис. 5.12). 
 

 

Рис. 5.12. Відображення результатів запиту на мапі 

 

Щоб дізнатись, яка кількість об’єктів відповідає критеріям, встановлених у Вашому 

виразі запиту, або переглянути атрибути обраних об’єктів, натисніть на кнопку Відкрити 
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Таблицю Теми (Open Theme Table). Кількість записів у поточній виборці буде показано в 

рядку інструментів таблиці. 

 

5.4.1. Приклади, які ілюструють синтаксис виразів запитів 

Символьні рядки, такі як назви, у виразах запиту завжди пишуться в лапках. Символьні 

рядки байдужі до розміру літер, так що, якщо значення у символьному полі “California”, Ви 

можете обрати цей запис за допомогою виразу: ( *State_name+ = "california"). 

При запиті символьних рядків Ви можете використовувати *, аналогічно множинному 

символьному шаблону. Наприклад, щоб обрати “Mississippi”, Ви можете використовувати 

такий вираз: ( *State_name+ = "missi*" ). 

Використовуйте ? у символьних рядках аналогічно одиничному символьному 

шаблону. Наприклад, щоб знайти Catherine Smith і Katherine Smith, використовуйте такий 

вираз: ( *Owner_name+ = "?atherine smith" ). 

Щоб вибрати всіх власників з іменами, які починаються з літер від M до Z, Ви можете 

використати вираз: ( *Owner_name+ >= "m" ). 

У запиті можна порівнювати значення двох полів. Наприклад, щоб знайти всі округи, 

де спостерігалось зниження чисельності населення за останні десять років: (*Pop1999+ < 

[Pop1990] ). 

Використовуйте оператор Та (And), коли обидва вирази повинні бути вірними. 

Наприклад, щоб знайти об’єкти з площею між 100 і 200: ( *Area+ >= 100 ) and ( *Area+ <= 200). 

Використовуйте оператор Або (Or), коли один з виразів повинен бути вірним: (*Sales+ > 

20000 ) or ( [Current_orders] > 20000 ). 

Використовуйте оператор Ні (Not) для виключення. Наприклад, щоб вибрати всі штати 

Нової Англії (New England) за виключенням штату Мен (Maine), використовуйте: (*Sub_region+ 

= "N Eng" ) and ( not ( [State_name] = "Maine" ) ). 

До запитів можуть бути включені обчислення. Діючими математичними операторами 

є +, -, * та /. Наприклад, щоб знайти округи з щільністю населення меншою або рівною 25 

чоловік на квадратну милю, Ви можете використовувати запит: (*Pop1990+ / *Area+ <= 25 ). 

ArcView читає запит зліва направо, але вирази, які надруковані у круглих дужках, 

розраховуються першими (згідно пріоритетів). Наприклад, запит: ( *Netvalue+ > *Area+ * *Price+ 

+ *Tax+ ) буде розраховуватися інакше ніж: ( *Netvalue+ > *Area+ * ( *Price+ + *Tax+ ) ). 

Поля, які містять дати, у ArcView мають вісім цифр у форматі YYYYMMDD. Наприклад, 2 

травня 1961 року буде подано як 19610502.  

Щоб вибрати всі дати до визначеного часу Ви можете використовувати вираз: 

([First_sale] < 19920717.AsDate ). 

Щоб вибрати всі дати до сьогоднішнього дня: ( *First_Sale+ < Date.Now ). 
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Якщо Ви двічі натиснете на дату у списку значень у діалоговому вікні Конструктор 

Запиту (Query Builder), розширення .AsDate додається до Вашого виразу автоматично. Це 

повідомляє ArcView, що вісім цифр повинні розглядатися у виразі як дата. Інший засіб 

задавати дату у виразі - подавати дату як рядок у будь-якому форматі, а потім повідомити 

ArcView цей формат, з тим, щоб конвертувати її у ArcView у восьмизначну дату: ( *First_Sale+ > 

Date.Make("03/15/1993", "MM/dd/yyyy") ). 

Формат для визначення місяців подано як “ММ”, щоб відрізнити його від “mm” для 

хвилин. Date.Now та Date.Make, які використані у виразах, наданих вище, є кодами мови 

Avenue. Вони використовують синтаксис об’єкт.запит мови Avenue. Ви можете включати 

частини коду на мові Avenue до виразу у запитах (і у виразах, що обчислюються, коли Ви 

використовуєте опцію Обчислити (Calculate) з меню Поле (Field), щоб створювати нові поля у 

таблицях). 

Значення у логічних полях бувають або Істинними (True), або Хибними (False). 

Щоб вибрати всі значення, які є істинними, при запиті до логічного поля, Ви можете 

використовувати вираз: ( *New+ = True ) або просто ( *New+ ). 

Щоб вибрати всі записи, які є хибними, Ви можете використовувати вираз: 

(*New+ = False )  або ( *New+.not ). 

 

5.4.2. Керування вибіркою 

За допомого Конструктора Запиту (Query Builder) можна здійснювати оновлення вже 

обраної за допомогою Конструктору Запиту (Query Builder) групи об’єктів або додавати 

додаткові об’єкти до неї. Спосіб застосування виразу залежить залежіть від того, яка з трьох 

кнопок у нижньому правому куті діалогового вікна Конструктора Запиту (Query Builder) буде 

використовуватись, для виконання запиту.  

 Новий набір: Створює новий набір, який містить об’єкти, що були обрані у Вашому 
запиті. Для будь-яких об’єктів з поточної вибірки, які не входять до цього набору, 
вибір скасовується. Ця опція використовувалась у прикладі, наведеному раніше. 

 Додати до вибірки: Додає об’єкти, обрані у Вашому запиті до вже існуючого набору 
обраних об’єктів. Використовуйте цю опцію для розширення вибірки. (Якщо обраної 
групи об’єктів ще не існує, ця опція працює як опція Новий набір). 

 Взяти з вибірки: Застосовує Ваш вираз запиту тільки до вже обраних об’єктів. Об’єкти 
у вже існуючої вибірки, які не обираються Вашим запитом, будуть вилучені з вибірки. 

Використовуйте цю опцію, щоб звузити Вашу вибірку для концентрації уваги на 

потрібних Вам об’єктах.  

Використання Конструктору Запиту (Query Builder) для оновлення існуючої вибірки 

об’єктів особливо корисно, коли Ваша початкова вибірка була виконана за пошуком місця 

розташування об’єктів. Таким чином, Ви можете знайти об’єкти на Вашій мапі, які 

відповідають визначеним просторовим та атрибутивним критеріям. 
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Наприклад, є необхідність знайти всі інтрузії, які виходять на поверхню в радіусі 30 

миль від Вашої точки спостереження. У цьому випадку, спочатку Ви вибираєте всі об’єкти, які 

розташовані в межах даної відстані, як це описується у частині 5п6, а потім використовуєте 

Конструктор Запиту (Query Builder), щоб вибрати всі інтрузії з цієї групи за атрибутом, який 

містить назву Intrusives (рис. 5.13). 

 

 

Рис. 5.13. Формування запиту 

5.5. Пошук об’єктів за допомогою діаграми 

Іноді Ви не знаєте точно, які значення атрибутів потрібно використовувати при 

формуванні запиту. Наприклад, у Вас нема можливості точно визначити, який обсяг продаж 

формує категорію “найкращих” покупців, або яка величина чисельності населення складає 

“велике” місто. 

У подібних випадках, відображення атрибутів об’єктів за допомогою діаграми може 

допомогти Вам побачити розподілення та тренди Ваших даних, які можуть бути неочевидні, 

якщо просто дивитись у таблицю або на мапу. Але створення діаграми не тільки допомагає 

Вам обрати значення для виразів запиту, Ви також можете використовувати діаграму для 

прямого вибору визначеного набору об’єктів, які Вас цікавлять. У діаграмі кожен маркер 

даних (наприклад, стовпчик у стовбчастій діаграмі) являє один об’єкт у виді. Стираючи 

маркери даних з діаграми, Ви можете побачити, які об’єкти залишаться обраними у Вашому 

виді. 

Ви можете стерти маркери даних з діаграми за допомогою інструмента Стерти (Erase). 

Якщо на Вашій мапі ще не було обраних об’єктів, маркери даних, які залишились у діаграмі 

після використання інструменту Стерти (Erase), будуть автоматично обрані. Якщо на Вашій 

мапі вже є обрані об’єкти, вилучення маркерів даних з діаграми очистить вибірку об’єктів, які 

представляють їх, та дозволить Вам оновити існуючу вибірку об’єктів. 

Припустимо, у Вас є мапа східних штатів США, на якій нема поточної вибірки об’єктів. 

Ви хочете знайти штати, в яких населення віком від 30 до 49 років порівняно низьке з іншими 

штатами. Ви бажаєте провести це порівняння наочно, тому Ви створите діаграму та 

використаєте її для вибору штатів, які Вас цікавлять: 

1. Створіть діаграму, зробивши атрибутивну таблицю теми активною, а потім, 
обравши опцію Діаграма (Chart) з меню Таблиця (Table). У діалоговому вікні, що з’явиться, 
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оберіть ім’я атрибуту, по якому Ви бажаєте створити діаграму, у даному випадку Age_30_49 
(рис. 5.14). У діаграмі кожен об’єкт Вашої теми представляється одним маркером, так що, у 
даному випадку, кожен стовпчик представляє один штат.  

2. Натисніть на інструмент Стерти (Erase). 
3. На діаграмі натисніть на маркери даних, які Вас не цікавлять, щоб стерти їх. 
У цьому прикладі, якщо є необхідність знайти штати, в яких населення віком від 30 до 

49 років порівняно низьке з іншими штатами, так що Ви стираєте маркери даних, які являють 

штати з високим та середнім рівнем відповідного населення (рис. 5.15). 

Населення, яке представлене на діаграмі маркерами даних і яке залишилося, 

автоматично вибереться у виді. 

Якщо Ви помилково стерли маркер даних, натисніть кнопку Відмінити Останнє 

Стирання (Undo Erase). Ви також можете обирати або очищувати вибірку об’єктів на мапі 

додаючи або вилучаючи їх з діаграми. Наприклад, якщо Ваша мапа активна, натисніть на 

<SHIFT> та не відпускаючи його натисніть на ще необраних штатах, які зображені на мапі, за 

допомогою інструменту Покажчик (Pointer), вони будуть додані до обраних об’єктів та до 

діаграми. 

 

  

Рис. 5.14. Створення діаграми за 

атрибутом 

Рис. 5.15. Приклад пошуку продавців з 

надзвичайно низьким рівнем продажів 

 

5.6. Пошук об’єктів за розташуванням відносно інших об’єктів 

ArcView дозволяє знаходити об’єкти, які розташовані в межах заданої відстані від 

інших об’єктів. Також можна знаходити об’єкти, які примикають до інших об’єктів. 

Наприклад, при виборі земельних ділянок ділянки, є необхідність одержання інформації про 

ділянки, які примикають до вибраних. 

Можна знаходити об’єкти, які розташовуються поблизу або примикають до об’єктів у 

тій же темі або у іншій темі. Наприклад, якщо у Вас є тема, у якій представлені криниці, та 

деякі з цих криниць були ідентифіковані як забруднені, Ви можете знайти всі колодязі, які 

існують у цій темі, та знаходяться у межах визначеної відстані від забруднених колодязів. Ви 

також можете знайти об’єкти у інших темах, таких як теми, які представляють собою 
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водоймища або ферми, які знаходяться у межах визначеної відстані від забруднених 

колодязів. 

 

5.6.1. Пошук об’єктів у межах визначеної відстані навколо точки 

Використовуючи інструмент Коло (Circle) з палітри інструментів для малювання у 

ArcView, Ви можна намалювати коло з визначеним радіусом та розташуванням будь-де на 

мапі, а потім вибрати усі об’єкти з однієї або з декількох тем, які частково або повністю 

опиняються у цьому колі. 

Припустимо, що Ви маєте мапу України та хочете знайти усі міста у межах 30 миль 

навколо визначеної точки на мапі (м. Київ). Ви можете окреслити колом на Вашій мапі, 

радіусом 30 миль, з центром у цій точці, а згодом вибрати усі ділянки, які знаходяться у 

цьому колі (рис. 5.16). 

1. У Таблиці Змісту (Table of Contents) виду натисніть на назву теми, яка містить у собі 
об’єкти, які Ви хочете знайти, у цьому випадку Country, щоб зробити її активною. 

2. Натисніть на інструмент для малювання у переліку інструментів, а також у низхідної 
палетці, яка з’явиться, натисніть на інструмент Коло (Circle). 

3. Розташуйте курсор у тому місці на мапі, де Ви хочете, щоб був центр кола (м. Київ), 
тримайте не відпускаючи ліву кнопку “миші” та протягніть курсором, щоб задати радіус кола. 
У цей час величина радіусу відображається у рядку стану у ArcView. Відпустіть кнопку “миші”, 
коли Ви побачите потрібне Вам значення радіусу кола. 

Щоб точно визначити розмір кола, оберіть опцію Розмір та Положення (Size and 

Position) з меню Графіка (Graphics). У цьому діалоговому вікні Ви зможете відрегулювати 

величину радіусу та координати його центру, вводячи ці значення з клавіатури (рис. 5.16). 

4. Натисніть на кнопку Вибір Об’єктів, що потрапили (Features Using Shape), щоб 
вибрати ділянки, які потрапили у визначене Вами коло (рис. 5.17). 

 

 

 

Рис. 5.16. Визначення області 

пошуку 

Рис. 5.17. Аналіз об’єктів, що потрапили в область 

пошуку 
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Тепер, коли Ви знайшли ці міста, Ви можете продивитись їх атрибути, відкривши 

атрибутивну таблицю теми Country (рис. 5.18). 

1. Натисніть на кнопку Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table), щоб відобразити 
її на екрані. 

2. Натисніть на кнопку Перемістити догори (Promote), щоб показати для вибраних 
об’єктів у частині таблиці, яка знаходиться зверху. 

 

 

Рис. 5.18. Перегляд атрибутів, що потрапили в область пошуку 

 

Примітка. Якщо Ви малюєте коло, та його вимір є не в тих одиницях, які Ви хочете 

використати, виберіть Властивості... (Properties...) з меню Вид (View) та укажіть потрібні Вам 

одиниці у переліку Одиниць відстані. Це одиниці, у яких зображуються розмірність та 

протяжність у ArcView. 

Ви можете намалювати декілька кіл на Вашій мапі та вибрати усі об’єкти, які 

потрапили у них. Припустимо, Ви хочете вибрати ділянки, які потрапили у два кола на Вашій 

мапі. 

1. Використайте інструмент Коло (Circle), щоб намалювати два кола. 
2. Натисніть на інструмент Покажчик (Pointer), тримайте не відпускаючи, SHIFT та 

натисніть на першому колі, який Ви намалювали, щоб вибрати його. Ви побачите, що вибрані 
обидва кола, оскільки кожне коло буде оточене маркерами. 

3. Натисніть на кнопку кнопці Вибір Об’єктів Що Використовуються (Features Using 
Shape), щоб вибрати ділянки, які потрапили до кола. 

Ви можете використати інструмент Покажчик (Pointer), щоб переміщувати кола по 

мапі або змінювати їх розмір, потягнувши за один з оточуючих їх маркерів. Після цього Ви 

можете натиснути кнопку Вибір Об’єктів Що Використовуються (Features Using Shape), щоб 

знову вибрати об’єкти у середині кіл. Щоб змінити зображення кола, наприклад його колір 

або визначити йому шаблон заповнення, виберіть його інструментом Покажчик (Pointer), 

потім виберіть Властивості... (Properties...) з меню Графіка (Graphics). Щоб знищити коло, 

виберіть його та виберіть опцію Знищити Графіку (Delete Graphics) з меню Редагування (Edit). 

 

5.6.2. Пошук об’єктів у межах заданої відстані від інших об’єктів 

Припустимо, що Ви працюєте на компанію, яка має 6 магазинів, які розташовані в місті 

(рис. 5.19). Ви створили мапу, яка містить ці магазини в одній темі, а в іншій – будинки в місті. 
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Ви хочете дізнатись про те, скільки будинків розташовуються у межах двох миль від цих 

магазинів. 

1. Виберіть Властивості... (Properties…) з меню Вид (View). У діалоговому вікні, яке 
з’явиться встановіть Милі (Miles) у полі Одиниці Відстані (Distance Units). Одиниці Відстані – 
це одиниці, у яких ArcView покаже протяжність та прийме специфікації відстані, поки Ви 
працюєте з Видом. 

2. Натисніть на назву теми, яка містить об’єкти, які Ви хочете вибрати, у цьому випадку 
– Pop, щоб зробити її активною. 

3. Оберіть опцію Вибір по Темі (Select By Theme) з меню Тема (Theme). 
4. У діалоговому вікні, що з’явиться (рис. 5.20) перший спадний список дозволяє 

вибрати просторові взаємозв’язки, які цікавлять користувача. Зі списку виберіть Знаходяться 
на відстані від (The selected features of). У другому низхідному переліку потрібно обрати 
назву теми, яка містить об’єкти, які Ви хочете знайти по відношенню до покупців, у даному 
випадку - Stores. У полі Вибір Відстані (Selection distance) наберіть 2 (рис. 5.20) 

 

 

 

 

Рис. 5.19. Магазини компанії Рис. 5.20. Діалогове вікно вибору критеріїв 

пошуку 

 

4. Потім натисніть кнопку Новий набір (New Set), щоб почати пошук. 
5. ArcView вибере усіх покупців у межах визначеної відстані від Ваших магазинів (рис. 

5.21). 
6. Щоб дізнатися скільки будинків було вибрано, натисніть на кнопку Відкрити 

Таблицю Теми (Open Theme Table). З’явиться атрибутивна таблиця теми покупців (рис. 5.22). 
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Рис. 5.21. Вибір будинків у межах 

визначеної відстані від магазинів 

Рис. 5.22. Атрибутивна таблиця будинків 

міста 

 

У рядку інструментів показана кількість вибраних об’єктів (для цього прикладу 2098 з 

12616). 

Припустимо, Ви зацікавлені знайти будівлі, які розташовані навколо одного 

конкретного магазину або групи магазинів у цій темі. 

Ви починаєте з вибору цих офісів по одній з методик, які наведені вище, а потім 

використайте опцію Вибір по Темі (Select By Theme). У цьому випадку Ви знайдете об’єкти у 

активній темі у межах визначеної відстані від офісів, які потрапили у поточну вибірку. 

Примітка. Щоб можна було здійснювати пошук об’єктів не тільки в активній темі, 

треба використати опцію Вибір по Темі (Select By Theme). Наприклад, додатково до теми 

будівель, припустимо, у Вашій мапі представлена тема місць відпочинку і тема питних 

джерел. Зробивши всі три теми активними до застосування опції Вибір по Темі (Select By 

Theme), Ви можете знайти всі будівлі, місця відпочинку і питні джерела, розташовані у межах 

двох миль від Ваших магазинів. 

 

5.6.3. Пошук об’єктів, які примикають до інших об’єктів 

Для пошуку об’єктів, що примикають до інших об’єктів потрібно використати опцію 

Вибір по Темі (Select By Theme). Наприклад, є необхідність знайти ділянки, що мають контакт 

з інтрузіями. Для цього потрібно: 

1. Обрати ділянки, які відносяться до інтрузій. Наприклад, за допомогою 
Конструктору запиту (Query Builder) (рис. 5.23).  

2. Для пошуку ділянки, що мають контакт з інтрузіями переконайтесь, що тема 
P00001g9, що містить геологічну карту – є активною, а потім виберіть опцію Вибір по Темі 
(Select By Theme) з меню Тема (Theme) (рис. 5.24). 

3. У діалоговому вікні, що з’явиться (рис. 5.25) з першого низхідного переліку виберіть 
“Відстоять від” (Are Within Distance Of). З другого спадного переліку оберіть P00001g9. 
Залишить 0 у полі Вибір Відстані (Selection distance). Це означає - ділянки, які примикають 
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(що мають спільні межі) до обраних. Потім натисніть кнопку Новий набір (New Set), щоб 
почати пошук. ArcView вибере усі ділянки, що мають контакт з інтрузіями.  

 

  

Рис. 5.23. Вибір ділянок, які відносяться до 

інтрузій 

Рис. 5.24. Діалогове вікно для вибору 

земельних ділянок 

 

5. Вибірка вміщує як ділянки різного віку, що мають контакт з інтрузіями (рис. 5.26) 
так і інтрузії. Якщо ж нас цікавлять тільки ділянки, що мають контакт з інтрузіями то ми 
можемо уточнити вибірку. Якщо спочатку були обрані ці ділянки за допомогою виразу 
запиту, то можна виключити їх з вибірки, використавши той же вираз зі знаком Не дорівнює 
(<>) замість знаку Дорівнює (=), та натиснувши кнопку Вибрати з Вибірки (Select from Set) у 
Конструкторі запиту (Query Builder) замість кнопки Новий набір (New Set) (рис. 5.26). Це 
дозволить уточнити вибірку таким чином, що у ній будуть представлені тільки ділянки 
різного віку, що мають контакт з інтрузіями. 

 

 

 

Рис. 5.25. Діалоговому вікні Вибір по 

Темі (Select By Theme) з параметрами 

вибору ділянок на контакті 

Рис. 5.26. Діалогове вікно  Конструктор 

запиту (Query Builder) для уточнення вибірки 

 

5.6.4. Уточнення пошуку за допомогою опції Вибір по Темі 

Для уточнення набору об’єктів, які були обрані, можна скористатися опцією Вибір по 

Темі (Select By Theme). Можна звузити набір вибірки або додати до нього додаткові об’єкти, 

які засновані на просторових взаємозв’язках. Те, як здійснюється пошук, залежить від того, 
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яка з трьох кнопок (рис. 5.25), розташованих праворуч у діалоговому вікні Вибір по Темі 

(Select By Theme) використовується. 

 Кнопка Новий набір (New Set) створює новий набір, який містить об’єкти, вибрані 
у виразі запиту. Для будь-яких об’єктів з поточної вибірки, що не входять до цього 
набору, вибір відміняється. Ця опція використовувалась у прикладі, наведеному вище. 

 Кнопка Додати до вибірки (Add to Set) Додає об’єкти, що відібрані у виразі запиту 
до існуючого набору відібраних об’єктів. Цю опцію можна використати для розширення 
вибірки. Якщо відібраної групи об’єктів ще немає, ця опція працює як опція Новий набір 
(New Set). Наприклад, при зверненні з запитом до теми, яка являє собою потенційні 
місця для розташування нового офісу, є необхідність знайти місця або у межах двох 
миль від головної магістралі, або у межах однієї милі від залізничної станції, або з 
урахуванням обох критеріїв. Щоб виконати цей запит потрібно: 

1. Використати опцію Вибір по Темі (Select By Theme) для вибору місць, які 
розташовуються в межах двох миль від головної магістралі. Виконайте пошук, натискаючи на 
кнопку Новий набір (New Set). 

2. Ще раз використайте опцію Вибір по Темі (Select By Theme) для вибору місць, що 
розташовуються в межах однієї милі від залізничної станції, цього разу натисніть кнопку 
Додати до вибірки. Цей набір обраних місць буде додано до першого набору, в результаті 
чого вибрані в темі місця відповідають або одному, або обом критеріям вибірки. 

 Кнопка Вибрати з Вибірки (Select from Set) застосовує вираз запиту тільки до 
об’єктів, що вже вибрані. Об’єкти у існуючий виборці, які не вибираються Вашим 
запитом, будуть виключені з вибірки. Використайте цю опцію, щоб звузити Вашу 
вибірку до концентрації уваги на потрібних Вам об’єктах. Наприклад, припустимо, що 
Ви змінили своє ставлення відносно місця розташування для Вашого нового офісу. Ви 
будете розглядати місця, які розташовані тільки у межах двох миль від головної 
магістралі та у милі від залізничної станції. Щоб виконати такий запит, дотримуйтесь 
здобутих інструкцій, але натисніть кнопку Здобути з вибірки замість кнопки Додати до 
вибірки при виконанні другого кроку. 

Таким чином, при виконанні другого кроку, місця будуть вибиратись тільки у першому 

кроці, у результаті чого вибрані місця будуть відповідати обом критеріям відразу. 

Другий приклад: Ви хочете знати, скільки Ваших покупців, які витратили більш ніж 

$5000 за минулий рік, розташовуються у межах п’яти миль від кожного з Ваших офісів, з тим, 

щоб Ви могли зробити їм спеціальну заохочувальну розсилку. Щоб виконати цей запит: 

1. Побудуйте вираз запиту використовуючи Конструктор запиту (Query Builder), щоб 
вибрати покупців, які витратили більше $5000 за минулий рік. 

2. Використайте опцію Вибір по Темі (Select By Theme), щоб вибрати покупців, які 
розташовуються у межах п’яти миль від Ваших офісів, та натисніть кнопку Вибрати з Вибірки 
(Select from Set). Будуть розглядатися тільки ті покупці, які відповідають першому критерію, та 
у результаті з них будуть вибрані покупці, які відповідають обом критеріям. 

Інший приклад, припустимо нас цікавлять ділянки певного віку, наприклад Ордовік-

ранній Карбон. 

1. Використовуючи Конструктор запиту (Query Builder), записуємо (*Desc+ = "Ordovician 
- Early Carboniferous") (рис. 5.27). 

2. Використовуємо кнопку Вибрати з Вибірки (Select from Set). 
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В результаті уточнення ми отримаємо ділянки віку Ордовік-ранній Карбон, що мають 

контакт з інтрузіями (рис. 5.28). 

  

 

 

Рис. 5.27. Конструктор запиту (Query 

Builder) для уточнення вибірки по віку 

Рис. 5.28. Результат уточнення вибірки по 

віку 

Відмітьте, що у ArcView вибрані в одній операції об’єкти можуть використовуватися як 

об’єкти на виході для іншої операції та т.п. Використовуючи цю перевагу, Ви можете 

використати ArcView для виконання широкого спектру запитів. 

 

5.6.5. Пошук об’єктів, які примикають до інших об’єктів, використовуючи просторове 

приєднання 

Вище було наведено, як вибрати об’єкти у межах визначеної відстані від інших 

об’єктів, або об’єктів, що примикають до інших об’єктів, але у багатьох інших випадках Вам 

може знадобитись знайти об’єкти, котрі розташовані у одній темі і примикають до об’єктів, 

які розташовані у іншій темі. 

Наприклад, можливо, Ви хочете повідомите клієнту, де розташовано найближче 

відділення Вашої компанії, або Ви хочете знайти назву найближчої лікарні для кожного 

селища, розташованого у темі, яке показує сільські поселення, або знайти гідрологічні 

свердловини, розташовані відносно пункту розподілу води. Ви також можете бути 

зацікавлені у визначенні наскільки далеко розташовані найближчі об’єкти. Наприклад, після 

того як Ви знайшли найближчу до кожного селища лікарню, Вам може знадобитися знайти 

селища, які розташовані у межах 50 миль від найближчої лікарні. Або, можливо, Ви хочете 

проаналізувати атрибути найближчих об’єктів. Наприклад, Ви хочете знайти найближчу річку 

по відношенню до кожної криниці, яка представлена у темі, у якій зображені забруднені 

криниці, щоб проаналізувати атрибути річок. 

У ArcView такі запити виконуються шляхом з’єднання атрибутивних таблиць двох тем 

за допомогою процедури, яка має назву просторове з’єднання. Приєднання таблиць було 

наведено раніше, де було показано з’єднання таблиць з метою доповнення атрибутів 

атрибутивної таблиці будь-якої теми. Просторове з’єднання - це з’єднання, яке виконується 

між двома атрибутивними таблицями двох тем з використанням полів Форма (Shape) у цих 

таблицях, як основи з’єднання (У кожній темі, заснованій на даних у векторному форматі, 

таких як шейп-файл, покриття ARC/INFO або зображення у форматі CAD, у атрибутивній 
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таблиці є поле Форма (Shape). У полі Форма (Shape) автоматично зберігаються створені 

записи геометрії об’єктів у темі). 

При приєднанні атрибутивної таблиці теми А та атрибутивної таблиці теми Б за полем 

Форма (Shape), ArcView автоматично: 

 Знаходить об’єкт у темі А, який є найближчим кожному об’єкту теми Б. 

 Розраховує відстань між цими об’єктами та додає їх у нове поле з ім’ям Відстань 
(Distance) у атрибутивну таблицю теми Б. 

 Доповнює усі атрибути з атрибутивної таблиці теми А у атрибутивну таблицю теми 
Б так, що кожному об’єкту у темі Б приписуються атрибути найближчого до нього 
об’єкту у темі А. 

 При використанні просторового з’єднання для знаходження найближчих по 
розташуванню об’єктів, Ви можете: 

 Знаходити точкові об’єкти у одній темі, найближчі до точкових об’єктів у іншій 
темі, як Ви бачили на прикладі, наведеному вище. 

 Знаходити точкові об’єкти у одній темі, найближчі до лінійних об’єктів у іншій 
темі. 

 Знаходити лінійні об’єкти у одній темі, найближчі до точкових об’єктів у іншій 
темі. 

Примітка. Зазначте, що не можна використовувати просторове з’єднання для пошуку 

полігонів, що примикають. 

Просторове з’єднання, яке використовує полігони, знаходить об’єкти, які повністю 

потрапили в середину полігонів. Таким чином, якщо Ви з’єднаєте атрибутивну таблицю теми, 

яка містить полігони з атрибутивною таблицею іншої теми, ArcView знайде полігони у 

першому покритті, які цілком містять об’єкти іншої теми.  

В якості прикладу використання просторового з’єднання для пошуку найближчих 

об’єктів ми використаємо сценарій подібний раніше наведеному в цій частині: Ви створили 

мапу, на якій наведені банки, в тому числі Ваші філії та будинки Ваших клієнтів. 

Припустимо, що Ви хочете знайти найближчі філії по відношенню до клієнтів, та 

доповнити цією інформацією записи для кожного клієнта у атрибутивній таблиці теми, яка 

представляє клієнтів. Щоб зробити це, Вам потрібно з’єднати атрибутивну таблицю теми, яка 

відображає філії Вашого банку, з атрибутивною таблицею теми, яка відображає клієнтів, 

використовуючи поле Форма (Shape) як загальне поле. 

1. Відкрийте атрибутивну таблицю теми Банки (Banks), оберіть філії Вашого банку за 
атрибутом (ім’ям – BANK SOUTH NA) (рис. 5.29) та збережіть їх у новий шейп-файл 
our_banks.shp. Додайте our_banks.shp як нову тему до вашого Виду (рис. 5.30). 
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Рис. 5.29. Вибір філій Вашого банку за 

назвою 

Рис. 5.30. Збереження вибірки філій Вашого 

банку в новий шейп-файл 

 

2. Відкрийте атрибутивну таблицю Теми Наші банки (Our_banks) та двічі натисніть на 
поле Форма (Shape). 

3. Відкрийте атрибутивну таблицю Теми з клієнтами Blkptsub та натисніть на поле 
Форма (Shape). 

4. Натисніть на кнопку З’єднати (Join) (рис. 5.31). ArcView знайде відстань між кожним 
клієнтом та найближчою філією банка, яка буде додана у атрибутивну таблицю Теми з 
клієнтами Blkptsub, як нове поле Відстань (Distance), доповнивши атрибути найближчих 
офісів (рис. 5.32). 

 

  

Рис. 5.31. Вибір в атрибутивних таблицях 

поля (Shape) для того аби З’єднати (Join) 

(точкові шари) 

Рис. 5.32. Результат доповнення 

властивостей в атрибутивній таблиці 

Теми з клієнтами Blkptsub 

 

Примітка. Значення у полі Відстань (Distance) розраховуються у одиницях мапи, які 

використовуються у виді, у наведеному прикладі у милях. Одиницями мапи є одиниці, у яких 

просторові дані, представлені у темі, зберігаються на диску або, якщо використовувались 

картографічна проекція для виду, одиниці, у яких проектувались дані. Щоб перетворити 

значення у полі Відстань (Distance) у інші одиниці, Ви можете використати опцію Обчислити 
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(Calculate) у меню Поле (Field). Якщо одиницями мапи у поточному виді є десяткові градуси, 

краще встановити проекцію, обравши Властивості (Properties) з меню Вид (View) до 

виконання просторового аналізу. Таким чином, значення у полі Відстань (Distance) будуть 

розраховуватись у одиницях мапи, вибраної картографічної проекції. 

 

5.6.6. Робота з результатами просторового з’єднання 

Після виконання просторового з’єднання, Ви можете використати умовні позначки, 

будувати запити та аналізувати Тему, з якою Ви працюєте, на основі значень поля Відстань 

(Distance) або інших атрибутів, доданих до її атрибутивної таблиці. За бажанням Ви можете 

створити мапу, яка представляє цю інформацію будь-яким чином, або виконати наступні 

запити для пошуку будь-якої уточнюючої інформації. 

Щоб проілюструвати ці можливості нижче наведено мапу, яку Ви можете створити, 

використовуючи результати, наведені у прикладі просторового з’єднання. На мапі, наведеній 

нижче (рис. 5.33), у Теми з клієнтами Blkptsub клієнти були зображені умовними позначками 

по атрибуту, який містить відстань від філії банку до кожного клієнта. Подібні мапи 

допомагають визначити райони обслуговування, знайти нові місця для розташування нових 

підрозділів, щоб поліпшити обслуговування клієнтів. 

 

 

Рис. 5.33. Тема з клієнтами Blkptsub, де клієнти були зображені умовними 

позначками по атрибуту, який містить відстань від філії банку до кожного 

клієнта 

 

5.7. Пошук об’єктів всередині полігонів 

5.7.1. Пошук об’єктів всередині намальованого Вами полігону 

Використовуючи інструмент Полігон (Polygon) з Набору інструментів малювання 

(Drawing tool palette) ArcView Ви можете намалювати полігон на мапі, а потім, з однієї або 

більшої кількості тем обрати всі об’єкти, які потрапляють всередину полігону. 
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Наприклад, у Вас є мапа розташування Ваших клієнтів. Плануються нові райони збуту 

та Ви бажаєте з’ясувати скільки Ваших клієнтів мешкає у цих районах. Намалюйте район на 

мапі як полігон та оберіть всіх клієнтів, які потрапляють всередину полігону. 

1. У Таблиці Змісту (Table of Contents) виду натисніть на назву теми, котра містить 
об’єкти, які Вас цікавлять, у даному випадку – Blkptsub (Ваші клієнти), щоб зробити її 
активною. 

2. Натисніть Набір інструментів малювання (Drawing tool palette) та у спадному меню 
натисніть на інструмент Полігон (Polygon) (рис. 5.34). 

3. Намалюйте полігон, натискуючи на точки, які його будуть обмежувати. Остання 
точка додається подвійним натиском. Ви можете видозмінювати намальований полігон 
додаючи, переміщуючи або вилучаючи точки за допомогою інструмента Редагування 
Вершин (Vertex Edit). 

4. Натисніть Вибір Об’єктів за Допомогою Форми (Select Features Using Shape), щоб 
обрати клієнтів всередині полігону (рис. 5.35). 

5. Тепер Ви можете визначити скільки клієнтів опинилось всередині нового району. 
Натисніть кнопку Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table), щоб відкрити атрибутивну 
таблицю у темі Blkptsub (Ваші клієнти). Кількість об’єктів у вибірці показано у рядку стану 
таблиці, у даному випадку це 65 з 1059 (рис. 5.36). 

 

  

Рис. 5.34. Вибір у низхідному меню 

інструменту Полігон (Polygon) 

Рис. 5.35. Інструмент Вибір Об’єктів за 

Допомогою Форми (Select Features Using 

Shape), для вибору клієнтів всередині 

полігону 

 

5.7.2. Пошук об’єктів, які потрапляють всередину полігонів іншої теми 

Припустимо, що Ви все ще працюєте з мапою Ваших клієнтів і Вас просили з’ясувати, 

скільки клієнтів мешкає у певних «торгових» районах міста, яке є на мапі. Щоб побудувати 

цей запит, Вам потрібно скористатися опцією ArcView Вибір по Темі (Select by Theme), щоб 

обрати клієнтів у містах, які потрапляють всередину полігонів. 

1. Щоб зробити активною тему, яка містить об’єкти, котрі Ви бажаєте обрати, 
натисніть на її назву, у даному випадку - Blkptsub (Ваші клієнти). 
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2. З меню Тема (Theme) оберіть Вибір по Темі (Select by Theme). 
3. З Теми Trade (Торгові райони) оберіть райони, що Вас цікавлять (рис. 5.37). 
4. У діалоговому вікні, що з’явилося низхідний список дозволяє обрати тип 

просторових взаємозв’язків, який Вас цікавить. Оберіть Знаходяться Повністю Всередині (Are 
Completely Within) (рис. 5.38). З наступного низхідного списку оберіть назву теми, у даному 
випадку - Trade (Торгові райони), яка містить полігональні об’єкти, за якими Ви бажаєте 
зробити вибірку клієнтів. (Опції, які надані у першому низхідному списку, залежать від того, 
який тип об’єктів існує у обраній темі з другого низхідного списку, тому, можливо, Вам треба 
обрати тему перед тим, як Ви будете обирати тип просторових взаємозв’язків). Натисніть 
Нова Вибірка (New Set), щоб зробити запит. 

  

Рис. 5.36. Результат вибірки клієнтів 

всередині полігону 

Рис. 5.37. З Теми Trade (Торгові райони) 

обираємо райони, що цікавлять 

 

ArcView вибере всіх клієнтів, розташованих у обраних районах (рис. 5.39). 

5. Щоб дізнатися скільки клієнтів обрано, натисніть на кнопку Відкрити Таблицю Теми 
(Open Theme Table) та подивіться у рядок стану таблиці. 
 

 

 

Рис. 5.38. Налаштування інструменту 

Select by Theme - Знаходяться Повністю 

Рис. 5.39. Результат вибірки клієнтів 

всередині полігону (різні шари) 
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Всередині (Are Completely Within) 

 

Примітка. У наведеному прикладі ми користувались двокольоровим маркером 

символів. Це дозволяє зробити видимою вибірку по клієнтах на фоні обраних полігонів іншої 

теми. (Якщо б ми користувались однокольоровим маркером символів, вибірка по клієнтах 

була б невидимою на фоні обраних полігонів, тому що обидві вибірки були б жовтими.) Ви 

можете знайти номер двокольорового маркера символів, який називається комбінованими 

символами у наборі маркерів ArcView. 

 

5.7.3. Пошук полігональних об’єктів, який ґрунтується на об’єктах, що входять до цих 

полігонів 

Цей запит працює за там самим принципом, як у попередньому прикладі, за 

виключенням того, що Ви користувались опцією просторових взаємозв’язків Знаходяться 

Повністю Всередині (Are Completely Within) у діалоговому вікні Вибір по Темі (Select By 

Theme).  

Припустимо, Ви бажаєте дізнатися, в яких районах мешкають клієнти, які найбільш вас 

задовольняють, з тим щоб знайти райони зі схожими демографічними характеристиками в 

інших містах. Почніть з вибору клієнтів, які найкраще задовольняють Ваші потреби, а потім 

оберіть округи, які їх вміщують. 

1. Оберіть клієнтів, які найкраще задовольняють Ваші потреби, користуючись 
Конструктором Запиту (Query Builder) або в інший спосіб, що Вас влаштовує (рис. 5.40). 

2. Натисніть на назву теми Trade (Торгові райони), щоб зробити її активною. 
3. З меню Тема (Theme) оберіть Вибір по Темі (Select by Theme). У діалоговому вікні, 

що з’явилося оберіть опцію Повністю вміщує (Completely Contain) та оберіть тему Blkptsub 
(Ваші клієнти) з другого низхідного списку. Натисніть Нова Вибірка (New Set), щоб зробити 
запит. 

4. ArcView вибере райони, які містять відібраних клієнтів (рис. 5.41). 
 

  

Рис. 5.40. Налаштування інструменту Рис. 5.41. Результат вибірки районів за 
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Повністю вміщує (Completely Contain) обраними клієнтами 

 

5.7.4. Приєднання атрибутів полігональних об’єктів до об’єктів, які розташовані 

всередині полігонів 

Ви вже побачили, як зробити вибір об’єктів, який ґрунтується на розташовані 

всередині полігонів. Вибір об’єктів в такий спосіб є корисним, але в багатьох випадках Ви 

можете забажати зробити більше, ніж просто знайти, які об’єкти опинились всередині 

визначених полігонів. Наприклад, Ви бажаєте порівняти інформацію про Ваших клієнтів з 

інформацією про райони, для того щоб дізнатися більше про звички покупців. Ви можете 

забажати виконати розрахунок, де, наприклад, необхідно помножити один з атрибутів 

об’єктів (клієнта) на один з атрибутів полігону (району), у який потрапляють ці об’єкти. 

Такі запити виконуються за допомогою просторового приєднання. У попередній 

частині Ви побачили, як користуватися просторовими приєднаннями для того, щоб знайти, 

які об’єкти однієї теми розташовані поблизу об’єктів іншої теми. Просторове приєднання 

виконується між атрибутивними таблицями двох тем, використовуючи поля Форма (Shape) 

цих таблиць як ключові для об’єднання.  

Коли Ви приєднаєте атрибутивну таблицю полігонів теми А до атрибутивної таблиці 

теми Б, об’єднання яких засновано на їх полі Форма (Shape), ArcView автоматично: 

• Знайде будь-який об’єкт у темі Б, який повністю потрапляє всередину полігону у темі 
А. 

• Приєднає всі атрибути з атрибутивної таблиці теми А до атрибутивної таблиці теми Б 
для кожного об’єкту теми Б, який потрапив всередину полігону теми А. 

Наприклад, припустимо, що Ви все ще працюєте з мапою Ваших клієнтів та районів. Ви 

бажаєте додати атрибути районів, до яких потрапляють клієнти, до атрибутивної таблиці 

теми Blkptsub (Ваші клієнти) для того, щоб Ви могли працювати в однієї таблиці з даними по 

округах та по клієнтах. 

1. Відкрийте атрибутивну таблицю теми Trade (Торгові райони) та натисніть на поле 
Форма (Shape). 

2. Відкрийте атрибутивну таблицю теми Blkptsub (Ваші клієнти) та натисніть на поле 
Форма (Shape). 

3. Натисніть на кнопку З’єднати (Join) (рис. 5.42). ArcView приєднає атрибути округів 
до атрибутивної таблиці теми Blkptsub (Ваші клієнти) так, що запис для кожного клієнту буде 
подаватися з атрибутами того району, в якому він знаходиться (рис. 5.43). 
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Рис. 5.42. Вибір в атрибутивних таблицях 

поля (Shape) для того аби З’єднати (Join) 

атрибути (точкові і полігональні шари) 

Рис. 5.43. Результат доповнення 

властивостей в атрибутивній таблиці 

Blkptsub (Ваші клієнти) атрибутами 

районів 

 

Примітка. У деяких випадках коли Ви робите об’єднання, таблиця, яку Ви приєднуєте 

до іншої таблиці, вже не може містити власні дані, які були приєднані раніше. Наприклад, 

Вам потрібно приєднати власні табличні дані до атрибутивної таблиці полігональної теми 

геологічних шарів, а потім виявиться, що Ви не можете приєднати цю атрибутивну таблицю 

до атрибутивної таблиці теми родовищ нафти. У даному випадку, Вам треба спочатку 

вилучити Ваші власні дані, які були приєднані, з полігону теми (обравши Вилучити Все 

Приєднане (Remove All Joins) з меню Таблиця (Table), коли атрибутивна таблиця теми 

активна), виконати просторове приєднання у призначеної таблиці, а потім приєднати Ваші 

власні табличні дані у призначену таблицю. 

Після того як Ви закінчили просторове об’єднання, Ви можете працювати з 

результуючою таблицею різноманітними засобами. Ви можете відображати Ваших клієнтів, 

ґрунтуючись на атрибутах районів, у яких вони мешкають. Ви можете користуватися 

Конструктором Запиту (Query Builder), щоб скласти запити, які ґрунтуються на атрибутах 

округів, клієнтів та інше. Ви також можете скористатися результуючою таблицею, щоб 

агрегувати дані по клієнтах у полігони районів, щоб зробити мапу, які відображає кожен 

район за кількості клієнтів, які у ньому мешкають, загальної або середньої кількості продаж 

на кількість клієнтів, які у ньому мешкають, та інше.  

 

5.7.5. Які типи об’єктів Ви можете знайти всередині полігонів, використовуючи 

просторове об’єднання? 

Коли Ви користуєтесь просторовим об’єднанням, щоб передати атрибути полігонів 

розташованим у них об’єктам, Ви можете: 

• Задавати атрибути полігонних об’єктів однієї теми точковим об’єктам іншої теми, які 
розташовані всередині цих полігонів, як Ви побачили у вище наведеному прикладі. 
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• Задавати атрибути полігонних об’єктів однієї теми лінійним об’єктам іншої теми, які 
повністю знаходяться всередині цих полігонів. 

• Задавати атрибути полігонних об’єктів однієї теми полігональним об’єктам іншої 
теми, які повністю розташовані всередині цих полігонів. 

Якщо лінійні або полігональні об’єкти не потрапляють повністю до полігонів першої 

теми їх атрибути не будуть приєднані за допомогою просторового об’єднання. 

 

5.8. Пошук об’єктів, які перетинають інші об’єкти 

При пошуку об’єктів може виникати питання, як звернутися до Ваших даних, щоб 

знайти об’єкти, які перетинаються або частково співпадають з іншими об’єктами. Ви можете 

знайти лінії, які перетинаються іншими лініями, як наприклад, автошляхи, які перетинаються 

річками. Ви можете знайти полігони, які перетинаються лініями, такими як земельні ділянки, 

котрі обслуговуються визначеними лініями комунікацій, або знайти лінії, котрі перетинають 

полігони, наприклад, знайти шляхи, які проходять через населенні пункти. Ви можете також 

знайти полігони, які перекриваються іншими полігонами, наприклад геологічні шари, котрі 

потрапляють частково або повністю до зон родовища. 

Ви можете контролювати, які об’єкти будуть виявлені за допомогою цього типу запиту, 

роблячи його гнучким. 

Наприклад, якщо Ви вивчаєте розташування розломів, де знаходяться гіпоцентри  

землетрусів для урбанізованих районів, Ви могли б знайти всі урбанізовані райони, котрі 

розтинаються розломами. Ви можете почати з вибору визначених районів та з’ясувати, чи 

потрапляють ці райони на розломи, або Ви можете обрати визначений розлом, а потім - 

райони, через які вони проходять. 

У цій частині Ви дізнаєтесь про те, як: 

• Знайти об’єкти, які перетинаються лінією або полігоном, які були намальовані на 
мапі. 

• Знайти об’єкти, які перетинаються всіма об’єктами іншої теми. 
• Знайти об’єкти, які перетинаються визначеними об’єктами іншої теми. 

 

5.8.1. Пошук об’єктів, які перетинаються намальованими лінією або полігоном 

Користуючись Набором інструментів малювання (Drawing tool palette) ArcView Ви 

можете намалювати на мапі лінію або полігон та потім обрати всі об’єкти, які вони 

перетинають, з однієї або більшої кількості тем. Наприклад, Ви плануєте трасу для нового 

трубопроводу та бажаєте дізнатися через які земельні ділянки проходить ця траса. 

Намалюйте на мапі трубопровід у вигляді лінії, оберіть земельні ділянки, котрі вона 

перетинає, та візьміть атрибутивні дані для цих ділянок. 

1. У Таблиці Змісту (Table of Contents) виду натисніть на назву теми, яка містить 
об’єкти, котрі Ви хотіли б знайти, у нашому випадку - Земельні Ділянки (Parcel_2_Union). 
Тема стане активною. 

2. Натисніть на Набір інструментів малювання (Drawing tool palette) та у спадному 
меню оберіть інструмент малювання ліній Лінія (Line). 
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3. Намалюйте лінію послідовним введенням вершин. Остання вершина додається 
подвійним кліком “миші”. Ви можете змінювати конфігурацію ліній додаючи, вилучаючи або 
пересуваючи вершини за допомогою інструменту Редагування Вершин (Vertex Edit). 

4. Натисніть на Вибір Об’єктів за Допомогою Форми (Select Features Using Shape), щоб 
обрати земельні ділянки через які проходить лінія. 

5. Натисніть на кнопку Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table), щоб переглянути 
її атрибутивну таблицю (рис. 5.44). 

6. Натисніть на кнопку Перемістити Вгору (Promote), щоб відобразити обрані записи у 
верхній частині таблиці. 

Ви можете скористатися тими ж процедурами, щоб знайти об’єкти, які перетинаються 

намальованим Вами полігоном. Уявіть, що мають відбутися археологічні розкопки на ділянці 

землі з наступним розширенням робіт. Ви бажаєте виявити всі земельні ділянки, які мають 

перспективу для розкопок, для чого Вам треба повідомити їх власників. 

Скористайтесь інструментом Полігон (Polygon) з Набору інструментів малювання 

(Drawing tool palette), щоб відокремити район розкопок, потім натисніть на Вибір Об’єктів за 

Допомогою Форми (Select Features Using Shape), щоб обрати земельні ділянки, які 

покриваються цим полігоном (рис. 5.45). 

 

  

Рис. 5.44. Вибір Об’єктів за Допомогою 

Форми (Select Features Using Shape) за 

лінійним об’єктом 

Рис. 5.45. Вибір Об’єктів за Допомогою 

Форми (Select Features Using Shape) за 

полігональним об’єктом 

 

Після відбору ділянок Ви можете знайти їх атрибути, відкривши атрибутивну таблицю 

теми. 

5.8.2. Пошук об’єктів, які перетинаються об’єктами іншої теми 

Уявіть, що Ви працюєте з мапою, яка показує земельні ділянки та три водопроводи, 

котрі їх обслуговують. Вам потрібно отримати список ділянок, які обслуговуються одним з 

водопроводів, для того щоб повідомити їх власників про проведення технічних робіт. 

1. Натисніть на назву теми, яка місить об’єкти, котрі Ви бажаєте обрати, у даному 
випадку - Земельні Ділянки (Parcel_2_Union) (рис. 5.46). 

2. З меню Тема (Theme) оберіть Вибір по Темі (Select by Theme) (рис. 5.47). 
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3. У діалоговому вікні, що з’явилося перший спадний список дозволить обрати тип 
просторових взаємозв’язків який Вас цікавить. Виберіть Перетин (Intersect) з цього списку. У 
наступному спадному списку оберіть назву теми, яка містить об’єкти, котрі повинні 
перетинатися з об’єктами теми Земельні Ділянки (Parcel_2_Union), у даному випадку - 
водопроводи. Натисніть кнопку Нова Вибірка (New Set). 

ArcView вибере всі об’єкти з теми Ділянки (Parcels), які перетинаються об’єктами теми 

Waterline 3 (Водопровід 3) (рис. 5.48). 

4. Щоб отримати список ділянок, які потребують проведення технічних робіт, 
натисніть на кнопку Відкрити Таблицю Теми (Open Theme Table). В атрибутивній таблиці 
теми Земельні Ділянки (Parcel_2_Union) будуть показані всі записи поточної вибірки виду. 
Натисніть на кнопку Перемістити Вгору (Promote), щоб обрані записи опинились у верхній 
частині таблиці (рис. 5.49). 

 

 

Рис. 5.46. Вибір теми Земельні Ділянки 

(Parcel_2_Union) 

Рис. 5.47. Налаштування інструменту 

Select by Theme - Перетин (Intersect) 

 

  

Рис. 5.48. Результат вибірки за перетином 

Земельних Ділянок та Водопроводу 3 

Рис. 5.49. Результат вибірки за перетином 

Земельних Ділянок та Водопроводу 3 – 

таблиця атрибутів Земельних Ділянок 
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Питання до самоперевірки: 

1. Як здійснюється пошук об’єктів за допомогою діаграм? 
2. Як здійснюється пошук у межах заданої відстані від інших об’єктів? 
3. Як здійснюється пошук об’єктів, які примикають до інших об’єктів? 
4. Як здійснюється пошук об’єктів, які потрапляють всередину визначеного 

полігону? 
5. Як здійснюється пошук об’єктів, які перетинають інші об’єкти? 
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Додаток Д 

 

Варіанти практичного завдання до лабораторної роботи №5 

 

1. У відповідності із варіантом оберіть країну та виконайте наступні завдання: 

Номер 

варіанту 

Країна Номер 

варіанту 

Країна Номер 

варіанту 

Країна 

1 Австрія 11 Болгарія  21 Кіргістан 

2 Бангладеш 12 Туреччина 22 КНР 

3 Колумбія 13 Україна 23 Індія 

4 Німеччина 14 Сірія 24 Єгипет 

5 Угорщина 15 Норвегія 25 Бразилія 

6 Словаччина 16 Казахстан 26 Пакистан 

7 Венесуела 17 Аргентина 27 Ірак 

8 Румунія 18 Канада 28 Австралія 

9 Сербія 19 США 29 Японія 

10 Лаос 20 Венесуела 30 Монголія 

 

2. Виконайте ідентифікацію своєї країни одразу по усім темам Виду. 
3. За допомогою сортування атрибутивної таблиці мапи світу визначте чи входить 

ваша країна в двадцятку самих густонаселених країн світу. 
4. Визначте кількість міст, які знаходяться на відстані 1500 км від столиці вашої 

країни. 
5. За допомогою опції Вибір по Темі визначити чи є річки, які: знаходяться повністю 

всередині, мають своїм центром, перетинають вашу країну та знаходяться на 
відстані 5 км від столиці вашої країни. 

5. Визначте кількість країн, які примикають до вашої країни. 
6. Знайти скільки об’єктів знаходиться в середині полігону, який ви намалюєте по 

контуру своєї країни.  
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Практична робота № 6 
 

РОБОТА В ARCVIEW З МОДУЛЕМ  NETWORK ANALYST І ПРОВЕДЕННЯ 

ГЕОКОДУВАННЯ 

 

1. Ціль: 
 

 

 Навчитися користуватися модулем Network Analyst; 

 Навчитися проводити геокодування.



2. Задачі роботи: 

 

 Навчитися знаходити найкращий маршрут; 

 Навчитися знаходити найближчий пункт обслуговування; 

 Навчитися створювати шляховий лист; 

 Оволодіти навиками проведення геокодування. 

 

 

3. Зміст роботи: 

 

 Здійснити запуск пакету ArcView, підключення модуля Network Analyst; 

 Освоїти принципи роботи з модулем Network Analyst; 

 Оволодіти навичками проведення геокодування; 

 Створити проект згідно з додатком; 

 Оформити звіт.  

 

4. Вимоги до звіту: 

 

Звіт про виконану роботу повинний містити: 

 

– титульний аркуш з назвою роботи та відомостями про виконавця; 

– мету та задачі роботи; 

– послідовність виконання роботи; 

– відповіді на контрольні питання. 

 

 

Для розширення функціональності ArcView використовуються зовнішні модулі, що так і 

називаються розширеннями. Їхній перелік досить великий. Для завантаження будь-якого 

розширення необхідно виконати наступні дії: 

 

 запустити ArcView; 



 з меню File(Файл) вибрати Extensions(Властивості); 



 у  діалозі  Extensions   кликнути  перемикач  поруч  з  необхідним 
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розширенням, у даному випадку з розширенням Network Analyst. Кликнути OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модулі ArcView 

 

Модуль Network Analyst: пропонує додаткові функції для аналізу лінійних мережевих 

тем, таких як дороги, лінії комунікацій, міські вулиці, ріки та ін. При підвантаженні модуля в 

графічному інтерфейсі користувача будуть додані окремі пункти меню Мережа (Network), 

кнопки і інструменти для рішення транспортних задач. 

 

1.1.  Одержання мережевих даних 

Ви можете одержати мережеві дані для роботи з Network Analyst з кожного з зазначених 

нижче джерел: 

 Лінійний шейп-файл ArcView; 

 Мережеве покриття ARC/INFO або регулярне лінійне покриття - покриття 

повинне мати таблицю атрибутів дуг (AAT) з дійсними номерами початкового і 

кінцевого вузлів; 

 Тема бази даних - якщо у Вас є мережеві дані у цьому форматі, ви повинні конвертувати їх у 

шейп-файл перед тим, як ви зможете їх використовувати в Network Analyst; 

 Інші формати даних - Network Analyst підтримує креслення CAD (через модуль 

CAD Reader), і обмінні файли MapInfo (через утиліту MIFSHAPE). 

1.2. Додавання лінійної теми у вид 

Не існує спеціальних процедур, необхідних для додавання лінійної теми, що Ви будете 

використовувати в Network Analyst. Додайте лінійну тему точно так само, як і будь-яку іншу. 

Як тільки Ви додали лінійну тему у вид, Вам належить установити одиниці карти виду, 

якщо Ви це вже не зробили. Встановлення одиниць карти дасть Вам можливість працювати з 

інтерфейсом у значимих одиницях виміру відстаней, таких як кілометри або милі, коли Ви 

використовуєте довжину кожного лінійного об'єкта як вартість пересування. Network Analyst 

автоматично вираховує довжину кожного лінійного об'єкта і використовує її як вартість за 

замовчуванням.  



116 

 

 

Рис.2. Додавання Теми до Виду 

Покриття ARC/INFO або шейп-файл ArcView 

1. Натисніть кнопку Додати тему. 

2. У вікні Тип вихідних даних виберіть джерело даних. 

3. Перейдіть у каталог, що містить покриття ARC/INFO або ArcView шейп-файл, що ви 

хочете додати. Двічі клацніть на каталозі, щоб переглянути файли, що він містить. 

4. ArcView шейп-файли виводяться з розширенням .shp. Покриття ARC/INFO показуються 

по імені.  

 

Креслення CAD 

1. Клацніть на кнопці Додати тему. 

2. Зі списку Типи вихідних даних виберіть Векторні дані (Feature Data Source). 
3. Перейдіть у каталог, що містить підтримувані ArcView файли креслень CAD (файли проектів Microstation (.dgn) і два види файлів 

креслень AutoCAD .dwg (тільки під Windows) і .dxf (обмінний формат)), що Ви хочете додати. Двічі клацніть на імені каталогу, щоб 

розкрити його зміст. Якщо в діалоговому вікні не з'явилися файли креслення, можливо, Ви просто забули завантажити модуль CAD 

Reader. 

4. Клацніть на імені файлу креслення, щоб вибрати клас об'єкта за замовчуванням (лінію), 

або клацніть на папці, щоб відобразити список доступних класів об'єктів і виберіть один, 

котрий Ви хотіли б використовувати. Клас об'єктів, обраний за замовчуванням, є першим у 

списку. 

5. Клацніть на OK, щоб додати тему до виду. 

Вилучення лінійних просторових об'єктів, що Вам потрібні 

На додаток до об'єктів вулиць, Ваша лінійна тема може містити інші типи лінійних 

об'єктів, такі як залізниці, ріки, трубопроводи, лінії передачі й адміністративні границі. Якщо 

на Вашій лінійній темі багато об'єктів подібного типу, то краще скопіювати об'єкти вулиць у 

нову тему перед тим, як використовувати Network Analyst. Це дозволить Network Analyst 

вирішувати задачі більш ефективно і гарантувати, що інші об'єкти не будуть розглядатися як 

вулиці в процесі рішення задачі. Щоб скопіювати вулиці в нову лінійну тему, виберіть їх 

використовуючи інструменти вибору ArcView а потім виберіть Перетворити в шейп-файл у 

меню Тема. 
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1.3. Встановлення правил руху в лінійній темі 

Встановлення вартості шляху 

1. Виберіть опції Знайти Оптимальний Маршрут (Find Best Route), Знайти 

Найближчий Пункт Обслуговування (Find Closest Facility), або Знайти Область 

Обслуговування (Find Service Area) з меню Network для відображення діалогового вікна 

визначення задачі, що Ви будете використовувати для вирішення Вашої задачі. 

2. Клацніть по кнопці Властивості (Properties) для відображення діалогового вікна 

Властивості. 

3. Виберіть поле вартості зі спадаючого списку. Якщо Ви використовуєте псевдонім для 

доступу до нестандартного імені поля вартості, ім'я псевдоніма з'явиться в спадаючому 

списку полів вартості. 

4. Натисніть OK. 

Рис.3. Встановлення вартості шляху 

Примітки. Використовуйте за замовчуванням опцію довжина лінії (<Line Length>), якщо 

Ви хочете використовувати довжину кожного лінійного об'єкта як вартість пересування. 

Якщо Ви збираєтеся використовувати довжину ліній за замовчуванням, Вам належить 

установити одиниці виміру карти виду, якщо Ви це ще не зробили. Це дозволить Вам 

працювати з інтерфейсом у значимих одиницях відстані, таких як кілометри або милі. Якщо 

Ваші мережні дані представлені в десяткових градусах і Ваше прикладне рішення вимагає 

пошуку маршрутів з великими відстанями, то використання <Line Length> може дати 

неоптимальні маршрути.  

Якщо Ви встановлюєте вартість шляху, використовуючи вартісне поле Вашої 

атрибутивної таблиці об'єктів для лінійної теми, переконаєтеся, що поле має стандартне ім'я, 

інакше воно не з'явиться для вибору в спадаючому списку вартісних полів. 

Встановлення вартості шляху для інструкцій 

1. Виберіть опції Знайти Оптимальний Маршрут (Find Best Route), Знайти Найближчий Пункт Обслуговування (Find Closest Facility), 

або Знайти Область Обслуговування (Find Service Area) з меню Network для відображення діалогового вікна визначення задачі, що Ви 

будете використовувати для вирішення Вашої задачі. 
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2. Клацніть по кнопці Властивості (Properties) для відображення діалогового вікна Властивості. 

3. Виберіть поле вартості зі спадаючого списку. Якщо Ви використовуєте псевдонім для 

доступу до нестандартного імені полючи вартості, ім'я псевдоніма з'явиться в спадаючому 

списку полів вартості. 

4. Натисніть OK. 

Поле вартості буде встановлено за умови, що у Вас є порівнянне ім'я поля у Вашій таблиці 

поворотів. Наприклад, якщо Ви використовуєте поле вартості, назване SECONDS, або два 

поля, названі FT_SECONDS і TF_SECONDS, поле вартості у Вашій таблиці поворотів 

повинне іменуватися SECONDS. Якщо у Вас немає порівнянного імені поля у Вашій таблиці 

поворотів, Ваша таблиця поворотів буде ігноруватися. 

1.4. Встановлення вулиці з однобічним рухом 

Встановіть вулиці з однобічним рухом додаючи поле рядка, іменований ONEWAY або 

ONE_WAY, у Вашу атрибутивну таблицю лінійної теми. Дотримуйтесь цих указівок, щоб 

обмежити пересування визначеними напрямками. 

Щоб установити ці правила Використовуйте ці 

значення 

Рух дозволяється тільки від початку до кінця лінії, тобто в 

напрямку цифрування. 

FT, ft 

Рух дозволяється тільки від кінця до початку лінії, тобто в 

напрямку, зворотному напрямку цифрування. 

TF, tf 

Рух не дозволений в обох напрямках, тобто лінія закрита 

для руху. 

N, n 

Рух дозволяється в обох напрямках. Будь-яке інше значення 

або відсутність даних 

Вам не треба явно встановлювати вулиці з однобічним рухом у користувальницькому 

інтерфейсі, вони будуть автоматично розпізнаватися. Якщо Ви тільки що закінчили додавати 

або редагувати поле ONEWAY або ONE_WAY, то Network Analyst автоматично розпізнає ці 

зміни, коли в наступний раз Ви будете вирішувати задачу. 

Примітки. Поле однобічного руху повинне іменуватися ONEWAY або ONE_WAY. Ви не 

можете використовувати поле з нестандартним ім'ям, установлюючи для нього псевдонім. 

Поле ONEWAY або ONE_WAY не може бути в приєднаній таблиці. 
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Рис.4. Поле ONEWAY атрибутивної таблиці лінійної теми 

 

1.5. Встановлення заборонених поворотів 

Вам немає необхідності представляти заборонені повороти на вулицях з однобічним 

рухом, якщо Ви моделювали ці вулиці за допомогою поля ONEWAY (ОДНОБІЧНА). Ваші 

маршрути ніколи не повернуть у неправильну сторону на вулиці з однобічним рухом. 

Представте інші заборонені повороти, увівши негативні значення в поле вартості таблиці 

поворотів. Дотримуйтесь наступних правил для заборони поворотів: 

Щоб установити ці 

правила 

Використовуйте ці 

значення 

Поворот забороняється. <0  (будь-яке значення 

менше нуля) 

Поворот не 

забороняється. 

0, >0  (будь-яке значення 

дорівнює або більше нуля) 

Ви зобов'язані установити вартість пересування для створення поворотів до того, як 

інформація про заборонені повороти може бути розпізнана Network Analyst. 

1.6. Встановлення естакад і тонелєй 

Є два способи, якими Ви можете представити естакади і тонелі в ArcView.  

Перший спосіб складається в застосуванні неплоских (non-planar) лінійних просторових 

об'єктів. Цей метод включає використання двох безперервних ліній для представлення місць 

естакад або тонелєй. Одна безперервна лінія для естакади, інша - для вулиці, що йде під нею. 

Одна лінія проходить  “над” або “під” іншим лінійним об'єктом без якої-небудь розбивки в 

тім місці, де вони перетинаються. Це ідеальний спосіб для моделювання естакад і тонелєй. 

Інший спосіб складається у використанні плоских (planar) лінійних просторових об'єктів. 

Цей метод  включає використання чотирьох ліній для моделювання місць естакад і тонелєй, 

точно також як Ви б робили для перехрестя. У цьому методі обмеженням зв'язності є 

атрибути в атрибутивній таблиці лінійної теми. 
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Якщо Ваша лінійна тема - це покриття ARC/INFO, Ви повинні використовувати неплоскі 

лінійні об'єкти для моделювання естакад або тонелєй. Якщо Ваша лінійна тема - шейп-файл, 

Ви можете використовувати плоскі або неплоскі лінійні об'єкти для моделювання естакад або 

тонелєй, або комбінацію обох типів. Багато наборів даних по вулицях з естакадами або 

тонелями використовують один або обидва цих методи. 

Використання неплоских лінійних об'єктів 

Якщо Ваша лінійна тема містить естакади і тонелі, представлені неплоскими лініями, Вам 

не потрібно явно встановлювати естакади і тонелі, вони автоматично розпізнаються Network 

Analyst. Якщо Ваша лінійна тема є шейп-файлом і Ви тільки що закінчили створювати або 

видаляти естакади або тонелі, то Network Analyst буде автоматично розпізнавати ці зміни, 

коли наступного разу Ви будете вирішувати задачу.  

Використання плоских об'єктів 

Якщо Ваша лінійна тема містить естакади і тонелі, представлені плоскими лініями, Ви 

можете відрізнити ці місця від перехресть, використовуючи два поля висоти у Вашому 

просторовому об'єкті лінійної теми, поле висоти для початку кожної лінії і поле висоти для 

кінця кожної лінії. Повинні бути представлені обидва поля, щоб естакади і тонелі 

розпізнавалися Network Analyst. Є три прийнятних способи іменування цих полів. Дефіс (-) 

може застосовуватися замість підкреслення ( _ ) у всіх іменах полів. 

 

FNODE_ELEV and TNODE_ELEV, or 

F_ELEV and T_ELEV, or 

F_ZLEV and T_ZLEV 

 

FNODE_ELEV і TNODE_ELEV, або 

F_ELEV і T_ELEV, або 

F_ZLEV і T_ZLEV 

Поля висоти повинні бути названі так, як описано вище. Ви не можете використовувати 

поля з іншими іменами, встановлюючи для них псевдоніми. Поля повинні бути в 

атрибутивній таблиці лінійної теми і не можуть бути в приєднаній таблиці. 

Заповніть поля висоти, досліджуючи лінії у Вашій лінійній темі, що є частиною естакади 

або тонеля. Уведіть те ж значення в поля висоти для ідентифікації кінців ліній, що 

з'єднуються. Значення, що Ви використовуєте, не обов'язково повинні бути абсолютними 

значеннями висоти, а можуть бути просто відносними величинами. Наприклад, якщо кінці 

чотирьох ліній зустрічаються там, де є естакада, двом кінцям, що утворять естакаду, можна 

дати значення висоти 1 (один), а двом іншим можна дати значення висоти 0 (нуль). Якщо 

кінці чотирьох ліній зустрічаються на перехресті без естакади, їм усім треба дати те саме 

значення висоти. 

Вам немає необхідності явно встановлювати естакади і тонелі, якщо Ви використовуєте 

плоскі об'єкти, поля висоти автоматично розпізнаються. Якщо Ви тільки що закінчили 

додавати або редагувати поля висоти, то Network Analyst автоматично розпізнає ці зміни, 

коли наступного разу Ви будете вирішувати задачу. 
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1.7. Встановлення закритих вулиць і інших небажаних вулиць 

Міські вулиці й автомагістралі періодично закриваються для руху через ремонт або аварії. 

У вашій лінійній темі також можуть бути такі об'єкти, як вулиці тільки для пішоходів, що 

постійно закриті для автотранспорту. Ви можете також уникати й вулиць інших типів. 

Наприклад, Ви може забажати знайти маршрут, що не заходить у вулиці житлових кварталів, 

а пролягає тільки по головних дорогах і магістралям. У Вас є чотири способи для 

моделювання цих сценаріїв. 

Використовуйте поле однобічного руху у Вашій атрибутивній таблиці лінійної теми 

Значення N у полі ONEWAY або ONE_WAY позначає лінійний об'єкт як закритий для 

руху. Інформацію про те, як установити поле однобічного руху, дивиться в розділі 

Встановлення вулиць з однобічним рухом. 

Використовуйте поле вартості у Вашій атрибутивній таблиці лінійної теми 

Негативне значення в полі вартості вказує лінійний об'єкт як закритий для руху. 

Інформацію про те, як установити поле вартості, дивиться в розділі Встановлення полів 

вартості в лінійній темі. 

Виберіть об'єкти, що представляють закриті вулиці, у Вашій лінійній темі 

Коли Network Analyst вирішує задачу, він буде розглядати будь-який обраний у даний 

момент лінійний об'єкт як закритий для руху. Ви можете використовувати будь-який 

інструмент вибору ArcView для вибірки лінійних об'єктів. 

Визначте вибір об'єктів для Вашої лінійної теми, використовуючи діалогове вікно 

Властивості Теми  

Ви можете вказати вулиці для представлення у Вашому виді, уводячи рядок запиту в 

діалогове вікно Визначити (Definition). Вулиці, виключені з запиту, не з'являться у Вашому 

виді. 

Який метод краще Вам підходить, залежить від конкретного модельованого Вами 

сценарію. Наприклад, для об'єктів, постійно закритих для проїзду, може бути краще 

використовувати поле  ONEWAY або ONE_WAY. З іншого боку, якщо Ви хочете уникнути 

вулиць у житлових кварталах у маршруті перевезень вантажів, може бути краще вибрати 

житлові вулиці за допомогою інструментів вибору ArcView або визначити вибір об'єктів для 

Вашої лінійної теми за допомогою діалогового вікна Властивості Теми. 

Інший спосіб роботи з об'єктами, постійно закритими для руху полягає в копіюванні всіх 

інших об'єктів у нову лінійну тему і потім роботи з нею.  

1.8. Підготовка лінійної теми для шляхового листа 

Перед тим, як Ви зможете зробити придатний для використання шляховий лист, Ви 

повинні мати поле назви вулиці у Вашій атрибутивній таблиці просторових об'єктів лінійної 

теми або в приєднаній таблиці. Поле назви вулиці зберігає назву вулиці кожного лінійного 

просторового об'єкта. Наприклад, якби Ваша лінійна тема містила вулиці, такі як Lake Shore 

Boulevard  і  Yonge Street, то лінійні об'єкти, що представляють ці вулиці, містили б у полі 

імені вулиці такі елементи як LAKE SHORE і YONGE. 

Немає обмежень як Ви іменуєте поле назви вулиці. Однак, якщо воно мало або має 

псевдонім з одним із зазначених нижче імен, то Network Analyst буде ідентифікувати його як 

поле назви вулиці за замовчуванням. 
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STREET_NAME 

STREETNAME 

STREET_NAM 

ST_NAME 

STR_NAME 

ROAD_NAME 

ROADNAME 

EDGENAME 

FNAME 

NAME 

Примітка. Дефіс (-) або крапка (.) можуть застосовуватися замість підкреслення ( _ ) у 

всіх іменах полів. 

Збільшення продуктивності 

Network Analyst автоматично підтримує індекси в каталозі мережних індексів, тому Вам 

не треба створювати просторовий індекс для Вашої лінійної теми, щоб поліпшити 

продуктивність. Ви можете досягти максимальної продуктивності, маючи у виді наступне: 

 Network Analyst може швидше вирішувати задачі, якщо каталог мережного індексу 

розташований на Вашому локальному диску. Якщо Ви використовуєте набір мережних 

даних, що зберігається не на Вашому локальному диску, Ви можете підвищити 

продуктивність, створивши каталог мережних даних тільки для читання, форсуючи 

створення каталогу мережних даних на Вашому локальному диску. Недоліком цього методу 

є те, що Network Analyst повинно буде створювати каталог мережного індексу для кожного 

проекту, що використовує цей конкретний набір даних. 

 Рішення задачі з областю обслуговування створює дві підсумкові теми, тему області 

обслуговування і тему мережі обслуговування. Якщо Вам не потрібна тема області 

обслуговування, видалите її з виду до того, як натиснете кнопку Вирішити. Це дасть 

можливість Network Analyst ігнорувати процес, зв'язаний з розрахунком області 

обслуговування. 

 Network Analyst може швидше вирішувати задачі про найближчий засіб 

обслуговування з великим числом таких засобів, якщо Ви виберете засоби, розташовані 

поблизу, до того, як натиснете кнопку Вирішити.  

 Не залишайте атрибутивну таблицю результуючої теми відкритої коли вирішується 

задача, це зменшує продуктивність. 

 

 

2.1. Пошук найкращого маршруту 

Для наступної роботи вам знадобляться всі теми з каталогу 

c:\esri\av_gis30\avtutor\network. 

Установка місць відвідування 

Перед так, як Ви зможете знайти оптимальний шлях для відвідування набору місць, Вам 

потрібно вирішити, як Ви збираєтеся їх вказати у вашому Виді. Спосіб, за допомогою якого 

ви повинні це зробити, залежить від типу даних, котрі у вас є. От деякі правила: 

 Якщо місця розташування зберігаються в шейп-файлі або покритті ARC/INFO, 

додайте крапкову тему до виду, використовуючи кнопку Додати Тему. 

 Якщо місця розташування зберігаються в dBASE або в текстовому файлі з 

роздільниками з координатними полями x і y, додайте крапкову тему до виду, 

використовуючи опцію Додати Тему Події. 
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 Якщо місця розташування зберігаються в dBASE або в текстовому файлі з 

роздільниками з адресною інформацією, геокодуйте місця розташування і додайте 

геокодовану тему до виду, використовуючи опцію Додати Тему Події (Адреса). 

 Якщо у Вас немає місць розташування, що зберігаються у файлі, використовуйте 

інструмент Додати Місце розташування   або кнопку Додати Місце розташування за 

Адресою  для вказівки їх поодинці. 

Пошук оптимального маршруту 

Network Analyst може розрахувати оптимальний шлях від одного місця до іншого, або 

оптимальний шлях для відвідування декількох місць. Ви можете задати місця, вказуючи їх на 

екрані, вводячи адреси, або використовуючи крапкову інформацію. Ви можете прийняти 

рішення про порядок відвідування, або ж Ви надаєте Network Analyst знайти для Вас 

послідовність відвідування. 

 Порядок визначення маршруту з початкової точки в кінцеву 

Клацнути на лінійній темі streets.shp у Таблиці Змісту, щоб зробити її активною і 

вибрати пункт меню Network(Мережа) — Find Best Route(Знайти оптимальний 

маршрут),для відображення діалогового вікна визначення задачі. Додасться тема за назвою 

Route1 у Таблицю Змісту, де 1 – номер, автоматично привласнений їй ArcView. 

Клацнути по кнопці Властивості (Properties) у діалоговому вікні визначення задачі. У 

діалоговому вікні Властивості (Характеристики) вибрати поле вартості у Вашій атрибутивній 

таблиці мережної теми. Network Analyst буде використовувати поле вартості для пошуку 

кращого маршруту. 

Указати робочі одиниці. Це одиниці, що будуть застосовуватися для повідомлення про 

загальну вартість маршруту, загальна відстань або час який буде потрібно для пересування 

по маршруту. Натисніть OK для виходу з діалогового вікна Властивості. 

Встановити початкову і кінцеву точку маршруту,  місця або "зупинки", які треба 

відвідати по шляху, за допомогою інструмента Add Location(Додати місцеположення): . 

Якщо Ви хочете, щоб Network Analyst знайшов для Вас кращу послідовність 

відвідувань, відзначте Знайти кращий порядок (Find best order). В іншому випадку зупинки 

будуть відвідуватися в порядку їхньої появи в списку зупинок. 

Якщо Ви хочете, щоб маршрут закінчувався там, де він почався, відзначте Повернутися в 

початок (Return to origin). 

Запустіть інструмент рішення мережевої задачі за допомогою кнопки на панелі 

інструментів Solve Problem:  або пункту меню Network — Solve Problem(Вирішити 

проблему). 
 

У випадку вдалого рішення задачі на мережі буде побудовані оптимальний маршрут 

і його довжина буде виведена в рядку стану. Якщо у Вашому виді не встановлені одиниці 

довжини, то довжина маршруту буде виводиться в умовних одиницях (units). Колір 

відображення маршруту залежить від кольору відображення створеної теми Route1. 

Керувати їм можна за допомогою легенди.  

У випадку невдалого виконання буде видано повідомлення, що рішення задачі не 

існує.  

Нижче на рис. 5 представлена мережа доріг, на якій установлені точка початку і 

кінця маршруту і побудований оптимальний маршрут, довжина якого склала 2.783 км. 
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Рис. 5. Мережа доріг  

 

Скориставшись пунктом меню Network  —  Show  Problem  Definition (Показати 

постановку задачі) , можна викликати вікно за допомогою якого можна побудувати 

маршрутний лист (кнопка Direction), зберегти поставлені пункти у виді окремої теми 

(кнопка Save Stops), завантажити точкову тему як пункти маршрутів (кнопка Load Stops), 

керувати властивостями при рішенні задачі (кнопка Properties). За допомогою останньої 

кнопки (Properties) можна вказати яке поле буде використовуватися в якості 

розрахункового (за замовчуванням використовується довжина ділянок, але ви можете 

використовувати і інші значення, наприклад час проходження ділянки, або якість 

дорожнього покриття, якщо звичайно такі дані є). Нижче на рис. 6 представлене вікно 

вирішення мережевої задачі. 
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Рис. 6. Вікно вирішення мережевої задачі (Show Problem Definition) 

3.1. Встановлення пунктів обслуговування 

Перед тим, як Ви зможете вирішити задачу перебування найближчого пункту 

обслуговування, Вам спочатку потрібно буде додати у Ваш вид тему, що містить місця 

розташування пунктів обслуговування.  

 Визначення найближчого пункту обслуговування й оптимального шляху до нього 

При пошуку найближчого пункту обслуговування за допомогою Network Analyst 

визначається також оптимальний шлях до нього або від нього. Щоб вирішити ці задачі, 

необхідно лише задати місце розташування і число пунктів обслуговування з теми пунктів 

обслуговування. 

1. Відкрийте вид із крапковою темою Customer, що представляє пункти 

обслуговування. 

2. Зробіть лінійну тему активною в Таблиці змісту. 

3. З меню Мережа (Netvork) виберіть опцію Знайти найближчий пункт обслуговування 

(Find Closest Facility). При цьому відкриється діалогове вікно Показати постановку задачі 

і до Таблиці змісту буде додана тема з ім'ям Fac1. 

4. Клацніть на кнопці Параметри в діалоговому вікні Показати постановку задачі. 

Network Analyst буде використовувати вартісне поле для завдання екстента області 

обслуговування і мережі обслуговування. 

5. Задайте робочі одиниці. Це одиниці, у яких буде задаватися загальна вартість шляху 

до кожного пункту обслуговування або від нього. Клацніть OK, щоб закрити діалогове 

вікно. 

6. У діалоговому вікні Показати постановку задачі виберіть тему пунктів 

обслуговування (Facilities). У спадаючому списку перераховані всі крапкові теми у виді. 

Якщо Ви вибираєте групу пунктів, використовуючи один із засобів вибору ArcView, то 

тільки ця група буде враховуватися при вирішенні задачі. Якщо не зроблено ніякого 

вибору, будуть враховуватися всі пункти обслуговування. 

7. Задайте число пунктів обслуговування (Number of facilities to find). 

8. Задайте межу пошуку, якщо Ви хочете обмежити дальність перебування пункту 

обслуговування. Переконаєтеся, що одиниці збігаються з робочими одиницями, заданими 

на Кроці 5. 

9. Задайте подію, для якої Ви збираєтеся знаходити найближчі об'єкти. Можна задати 

подію за допомогою інструмента Додати Місце розташування : указавши місце на 

лінійній темі, або за допомогою кнопки Додати пункт за адресою, ввівши адресу, або з 

використанням кнопки Завантажити місця (Load Events), завантаживши крапкову тему. 

10. Задайте напрямок руху. Якщо рух спрямований від події до найближчих пунктів 

обслуговування, включите опцію Шлях від місця події (Travel from site). Якщо ж рух 
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спрямований від пунктів обслуговування до події, включіть опцію Шлях до місця події 

(Travel to site). 

11. Клацніть на кнопці Вирішити . Network Analyst визначає задане число 

найближчих пунктів обслуговування і відображає оптимальний маршрут від (або до) 

кожного з них у виді. 

Примітки. 

 Щоб дати імена пунктам обслуговування в діалоговому вікні Показати постановку 

задачі й у Напрямках, Network Analyst використовує поле з ім'ям або псевдонімом LABEL 

(Мітка) з таблиці об'єктів для теми пунктів обслуговування. Аналогічно, при використанні 

кнопки Завантажити події, щоб дати імена подіям, Network Analyst використовує поле 

LABEL з таблиці об'єктів для крапкової теми. Якщо немає поля з таким ім'ям, кожен 

пункт обслуговування або подія будуть названі event або facility #n, де n - номер запису 

об'єкта в його темі. 

 Якщо каталог мережних індексів для вашої лінійної теми ще не існує або не 

обновлений, Network Analyst створить або обновить його при натисканні на кнопку 

Вирішити. 

Рис.7. Визначення найближчих пунктів обслуговування 

3.2. Визначення маршруту у випадку декількох проміжних пунктів. 
 

Встановіть необхідну кількість пунктів, через які повинен проходити Ваш маршрут за 

допомогою того ж інструмента Add Location. 

 

Запустіть рішення мережевої задачі. 

 

Нижче на рис. 8 подано маршрут, який проходить через початок, кінець і чотири 

проміжних пункти, причому порядок проходження пунктів встановлений у порядку 
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їхнього додавання. Довжина побудованого маршруту складає 6603км. 

 

 
Рис.8. Вікно вирішення мережевої задачі з маршрутом 

 

У тому випадку коли порядок проходження пунктів не важливий, а важлива 

оптимальність прохідного шляху, необхідно встановити прапорець 

Find best order у вікні Show Problem Definition з назвою Route2. 

 

Запустити рішення мережевої задачі. 

 

Нижче на рисунку 9 показаний маршрут з тими ж пунктами, що й у попередньому 

прикладі, але в найкращому порядку проходження. Причому довжина маршруту 

скоротилася до 5472км. 
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Рис. 9. Вікно вирішення мережевої задачі з найкращім маршрутом 

 

4.Одержання напрямків 

4.1. Створення і відображення шляхового листа 

Ви можете створити і відобразити шляховий лист для будь-якої результуючої теми, що 

Ви зробили за допомогою діалогового вікна, де задається пошук кращого маршруту або 

перебування найближчого пункту обслуговування. Однак, перед тим як Ви зможете 

створити шляховий лист, треба, щоб у Вашій атрибутивній таблиці лінійної теми або 

приєднаній таблиці було поле назви вулиці. Поле назви вулиці зберігає назву вулиці для 

кожного лінійного об'єкта. 

 

Створення і відображення шляхового листа за замовчуванням для Вашого 

маршруту 

Побудувавши маршрут, викличте вікно Show Problem Definition. 

 

У ньому натисніть кнопку Direction, у результаті чого з'явиться однойменне вікно з 

переліком пунктів і довжиною ребер між ними. 

Для того, щоб створити шляховий лист з більш зрозумілими орієнтирами руху, 

потрібно скористатися кнопкою Properties у вікні Directions. У вікні, що з'явилося, за 

допомогою кнопки Add потрібно вказати поле орієнтирів, у даному випадку це назви 

вулиць. 

 

Нижче на рисунку 10 представлена ця операція. 
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Рис. 10. Шляховий лист з орієнтирами руху 

 

Порада. При створенні шляхового листа для задачі визначення найближчого пункту 

обслуговування, що має кілька маршрутів, за замовчуванням шляховий лист створюється 

для всіх маршрутів. Якщо Вам не потрібний шляховий лист по всіх маршрутах, клацніть 

по пункті або пунктам обслуговування, що Ви хочете бачити в шляховому листі, а потім 

натисніть кнопку Шляховий Лист (Directions). 

 

4.2. Побудова маршруту з урахуванням перекритих вулиць 
 

1. Допустимо одна або кілька вулиць перекриті в зв'язку з ремонтом або зі стихійними 

лихами. І ця вулиця виділена на вашій темі доріг (рисунок 11).  

2. Викличте вікно Show Problem Definition для шару, який утримує Ваш маршрут і за 

допомогою кнопки Save Stops збережіть Ваші пункти у виді окремої теми, щоб Вам не 

довелося їх знову відзначати.  

 

3. Створіть нову допоміжну тему Route для мережі з перекритою вулицею. У нашому 

прикладі з'явиться тема з назвою Route 2.  

 

4. Викличте вікно Show Problem Definition при активній темі Route 2 і завантажте 

Ваші пункти за допомогою кнопки Load Stops.  
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Рис. 11. Побудова маршруту без урахування перекритих вулиць 

 
5. Запустіть рішення проблеми, у результаті чого буде побудований новий маршрут, що 

обходить перекриту вулицю. Підберіть за допомогою легенди зображення ваших 

маршрутів так, щоб їх можна було побачити одночасно, як на рисунку, представленому 

нижче.  
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Рис.12. Побудова маршруту з урахуванням перекритих вулиць 

 

 

4.3. Настроювання шляхового листа 

Ви можете настроїти перелічені нижче частини, які з'являться у Вашому шляховому 

листі. 

Місце відправлення і призначення (Origin and destination) 

Місця відправлення і призначення вказують початкові і кінцеві місця в наборі 

інструкцій шляхового листа. Ви можете вибрати, як вони й інші зупинки по шляху будуть 

представлені у Вашому шляховому листі. 

Вулиці 

Ви можете вибрати, як вулиці будуть представлені у Вашому шляховому листі. 

Наприклад, якщо повне ім'я вулиці - Lake Shore Blvd West, Ви можете повідомити його як 

Lake Shore Blvd West, Lake Shore Blvd, або просто Lake Shore.  

Відстані і час пересування 

Шляховий лист завжди містить деякі зведення про те як далеко їхати. Наприклад, 

проїхати 2,16 кілометри, повернути праворуч на вулицю  Carlton St. Network Analyst 

дозволяє Вам вибрати, у яких одиницях у повідомленні давати відстані і час. 
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Орієнтири (Landmarks) 

Орієнтири - це усе, що мандрівник може легко побачити і розпізнати на своєму шляху. 

Мости, залізничні переїзди, міські парки, закусочні відомих компаній - усе це прекрасні 

орієнтири. Ви можете значно спростити рух по Вашому шляховому листі, включивши 

туди орієнтири. 

Настроювання частин Вашого шляхового листа 

Початок і призначення (ціль) 

Якщо Ви одержуєте напрямки з діалогового вікна Показати постановку задачі для 

функції Знайти оптимальний маршрут, то: 

1. У цьому діалоговому вікні двічі клацніть на імені початкового або кінцевого пунктів 

і наберіть нове ім'я. Ви також можете редагувати ім'я будь-якої зупинки на цьому 

маршруті. 

2. Натисніть кнопку Напрямки, і в списку напрямків будуть присутні ті нові імена, що Ви ввели. 

Якщо Ви одержуєте напрямки з діалогового вікна Показати постановку задачі для 

функції Знайти найближчий пункт обслуговування 

1. Редагуйте поле Мітка в таблиці об'єктів теми пунктів обслуговування, набираючи 

ім'я або який-небудь опис, що Ви хотіли б ввести в список напрямків.  

2. Редагуйте поле Події в діалоговому вікні Показати постановку задачі, двічі 

клацнувши на ньому і набравши потім нове ім'я.  

3. Натисніть на кнопку Вирішити задачу , щоб знайти найближчий пункт обслуговування. 

4. Натисніть кнопку Напрямку, і в списку напрямків будуть присутні ті нові імена, що 

Ви ввели. 

Примітки. Ви можете також змінити повідомлення про початковий і кінцевий пункти 

вручну, редагуючи їх у списку напрямків. Щоб це зробити, натисніть кнопку Напрямку в 

діалоговому вікні Показати постановку задачі для функції Знайти оптимальний маршрут 

або функції Знайти найближчий пункт обслуговування. У діалоговому вікні Напрямки 

клацніть на назви і внесіть виправлення. 

Вулиці 

1. Натисніть кнопку Шляховий Лист (Directions) у діалоговому вікні визначення задачі 

для створення шляхового листа за замовчуванням і відображення діалогового вікна 

Шляховий Лист (Directions). 

2. У діалоговому вікні Шляховий Лист виберіть Властивості (Properties) для 

відображення діалогового вікна Властивості. 

3. У списку полів назв вулиць клацніть по полю тієї вулиці, що Ви хочете 

використовувати у Ваших інструкціях. Натисніть кнопку Додати (Add), щоб додати її до 

списку, розташованому праворуч. Робіть так, поки всі поля вулиць, що Ви хочете 

використовувати, не з’являться в списку праворуч. Стежте за тим, щоб додавати поля в 
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тім порядку, у якому вони будуть представлені у Вашому шляховому листі. Ви можете 

видалити поле зі списку клацнувши по ньому і натиснувши кнопку Видалити (Delete). 

4. Натисніть OK і Ваш шляховий лист буде обновлений з використанням обраних Вами 

полів вулиць. 

Відстані і час у дорозі 

1. Натисніть на кнопку Напрямки в діалоговому вікні Показати постановку задачі, щоб 

створити напрямку за замовчуванням і відобразити діалогове вікно Напрямку. 

2. У діалоговому вікні Напрямку виберіть Характеристики. 

3. Виберіть Вартісне поле напрямків і натисніть OK. Значення і зв'язані робочі одиниці 

вартісного полючи, що Ви вибрали, будуть віднесені до Ваших напрямків. 

Примітка. Вид повідомлення про відстані і час у дорозі, що задається за 

замовчуванням, залежить від вартісного поля, що Ви використовуєте, коли в перший раз 

натискаєте на кнопку Вирішити задачу  для теми результату. Наприклад, якщо Ви 

використовуєте МЕТРИ, це значення буде використано для повідомлення про відстані у 

Ваших напрямках. МЕТРИ і зв'язані з ними робочі одиниці будуть продовжувати 

використовуватися, як задані за замовчуванням у Ваших напрямках, навіть якщо Ви 

вирішите задачу, застосовуючи інше вартісне поле і робітники одиниці в діалоговому 

вікні Характеристики. 

Орієнтири 

1. Відкрийте вид з лінійною темою, що результуючою темою, що містить маршрут, і 

крапковою темою, що містить орієнтири, що Ви хочете використовувати. 

2. Натисніть кнопку Шляховий Лист (Directions) у діалоговому вікні визначення задачі 

для створення шляхового листа за замовчуванням і відображення діалогового вікна 

Шляховий Лист (Directions). 

3. У діалоговому вікні Шляховий Лист (Directions) виберіть Властивості (Properties). 

4. У полі Тема Орієнтирів (Landmark Theme) виберіть крапкову тему, що містить Ваші 

орієнтири. Якщо Ви вибрали групу орієнтирів, використовуючи інструменти вибору 

програмного забезпечення ArcView, то будуть використовуватися тільки вони. Якщо 

жодного орієнтира не обрано, то будуть використовуватися всі орієнтири. 

5. У поле напису Орієнтира (Landmark) виберіть поле, що містить імена або описи 

Ваших орієнтирів. 

6. Натисніть OK і будь-який орієнтир по маршруті буде включений у Ваш шляховий 

лист. 

Примітка. Є два способи використання орієнтирів. Вони можуть указувати, де 

необхідно зробити поворот, такі як Повернути праворуч біля автозаправної станції, або 

вони можуть направляти пересування по вулиці, наприклад, Їхати повз рейкові шляхи. 

Якщо орієнтир розташований у межах визначеної відстані (5 відсотків довжини лінійного 
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об'єкта, де він знаходиться) від повороту, Network Analyst використовує його для вказівки 

місця повороту. 

Збереження або роздруківка шляхового листа 

Як тільки Ви створили і вивели на екран шляховий лист, Ви можете використовувати 

діалогове вікно Властивості Шляхового Листа (Directions Properties) для збереження 

його в текстовому файлі або щоб роздрукувати. 

Збереження шляхового листа у файлі 

1. У діалоговому вікні Шляховий Лист (Directions) натисніть на кнопку Зберегти 

(Save). 

2. Надрукуйте ім'я файлу у вікні імені файлу. Файл буде містити Ваш шляховий лист. 

3. Перейдіть у каталог, у якому буде зберігатися Ваш файл зі шляховим листом, а потім натисніть OK. 

Друк шляхового листа 

1. У діалоговому вікні Шляховий Лист (Directions) натисніть кнопку Печатка (Print). 

2. У діалоговому вікні Печатка (Print) натисніть OK. 

 

5.1. Пошук області обслуговування і сервісної мережі 

 

Області обслуговування і мережі обслуговування - це теми, що Ви можете створити за 

допомогою Network Analyst, що допоможуть Вам оцінити приступність місця 

розташування. 

 

Області обслуговування (Service areas) 

Області обслуговування встановлюють район у межах визначеного часу пересування 

або відстані від місця. Наприклад, район у межах десяти хвилин їзди від торгового центра. 

Області обслуговування являють собою полігональні теми. Ви можете використовувати ці 

теми щоб встановити, скільки людей, скільки земель або скільки будь-яких інших речей 

знаходиться в цих межах по сусідству. 

 

Мережі обслуговування (Service networks) 

Мережі обслуговування - це лінійні теми, що установлюють вулиці, що знаходяться в 

межах визначеного часу пересування або відстані від місця, при русі по мережі доріг. Ви 

можете використовувати мережі обслуговування  щоб побачити, що знаходиться по 

доступних вулицях. 
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Визначення області обслуговування і мережі обслуговування для визначеного 

місця 

Визначення області обслуговування і мережі обслуговування для визначеного місця 

включає створення полігональної теми, що представляє доступну область, і лінійну тему, 

що представляє доступні вулиці. 

1. Відкрийте Вид з лінійною темою. 

2. Клацніть на темі S_fran у Таблиці змісту, щоб зробити її активною. 

3. З меню Network виберіть Знайти область обслуговування (Find Service Area). При цьому відображається діалогове вікно 

Показати постановку задачі і до таблиці змісту виду додаються дві теми, Snet1 і Sarea1. 

4. Клацніть на кнопці Параметри в діалоговому вікні Показати постановку задачі. У діалоговому вікні Параметри виберіть 

вартісне поле з таблиці об'єктів вашої лінійної теми. Network Analyst буде використовувати вартісне поле для завдання екстента 

області обслуговування і мережі обслуговування. 

5. Задайте робочі одиниці. Це одиниці, у яких буде задаватися час у дорозі або відстані 

в стовпці вартості діалогового вікна Показати постановку задачі. 

6. Задайте місце або місця на лінійній темі, для яких Ви б хотіли знайти область 

обслуговування або мережу обслуговування. Ви можете задати місця розташування за 

допомогою інструмента Додати пункт у мережу: указавши місце на лінійній темі, або за 

допомогою кнопки Додати пункт за адресою, ввівши адресу, або з використанням кнопки 

Завантажити місця, завантаживши крапкову тему. 

7. Двічі клацніть на вартісному полі і наберіть величину часу в дорозі або відстані. 

Переконайтеся, що величина визначена в тих же одиницях, що і робочі одиниці, задані на 

Кроці 5. Це поле визначає екстент області обслуговування і мережу для пункту. Якщо Ви 

хочете задати не одну величину часу в дорозі або відстанях, відокремите друг від друга 

значення пробілом або комою. 

8. Клацніть на прапорці-перемикачі Компактна область (Compact area), якщо Ви б 

хотіли одержати компактну область обслуговування. При не включеному прапорці буде 

створюватися загальна область обслуговування. 

9. Клацніть Шлях від місця або Шлях до місця, щоб указати напрямок руху. 

10. Натисніть на кнопку Вирішити , щоб знайти область обслуговування і мережа 

обслуговування. Результатом буде відображення тим у виді і повідомлень про загальну 

поверхню, зайнятою областю обслуговування, і загальній довжині вулиць, що збігаються з 

мережею обслуговування, у верхній частині діалогового вікна Показати постановку 

задачі. Ці числа завжди приводяться в одиницях довжини виду. Якщо числа занадто 

великі, то можна збільшити розмір діалогового вікна, щоб бачити їх цілком. 

Примітка. Існують особливі випадки, коли Network Analyst не може генерувати 

компактну область. Це відбувається, якщо область лінійної теми, з якою Ви працюєте, 

містить лінійні об'єкти, що перетинають зверху інші лінійні об'єкти, як у випадку 

естакади. У таких випадках, Network Analyst генерує повідомлення про те, що не може 

створити компактну область і створює тільки загальну область.  
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Рис.13. Визначення області обслуговування 

 

Використання області обслуговування для визначення числа мешкаючих поблизу 

покупців 

Приведена тут методика показує, як можна використовувати функцію вибірки темою 

по темі ArcView для визначення числа об'єктів усередині заданої області.  

Щоб використовувати область обслуговування для визначення числа мешкаючих 

поблизу покупців  

1. Відкрийте Вид з полігональною темою, що представляє область обслуговування, і 

крапковою темою, що представляє покупців. 

2. Клацніть на темі покупців у Таблиці змісту, щоб зробити її активною. 

3. З меню Тема виберіть опцію Вибірка темою. 

4. В другому спадаючому списку вкажіть тему, що представляє область 

обслуговування. 

5. Виберіть пункт Мають своїм центром (Have their Center In) і натисніть кнопку Нова 

вибірка. При цьому виберуться всі крапки в межах області обслуговування. 

6. Натисніть кнопку Відкрити таблицю , щоб відкрити таблицю теми покупців. Число 

обраних крапок відобразиться в поле Обрано в меню ArcView. Якщо кожна крапка в темі 

покупців зв'язана з одним покупцем, то це число представляє кількість покупців в області 

обслуговування. 

У випадку, якщо до кожної крапки відноситься не один покупець, виконайте додаткові 

кроки, щоб визначити їхнє сумарне число. 
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1. У таблиці теми покупців клацніть на поле, що містить число покупців, зв'язане з 

кожним об'єктом. 

2. З меню Поле виберіть пункт Статистика, щоб відобразити статистику, що 

відноситься до поля. Сума в даному випадку є загальним числом покупців усередині 

області обслуговування. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14. Визначення області обслуговування для мешкаючи поблизу клієнтів 

6. Геокодування адрес 

Геокодування - це процес додавання на карту крапок, розташування яких визначається 

по адресах або адресній інформації іншого роду. Воно являє собою комп'ютерний 

еквівалент наколювання шпильок на настінну карту з зображенням вулиць. При 

геокодуванні табличних даних, отримуючі адреси, ArcView зчитує адреси, знаходить їх 

розташування на карті і створює нову тему, у якій зберігаються крапки для кожної адреси. 

Адреси - це, імовірно, найбільш широко використовувана форма географічних даних. 

Геокодуючи дані по адресах, ви можете створити широкий набір додатків від показу місць 

проживання школярів стосовно їх школи до картографування розташування ваших 

клієнтів при виборі місця для нового відділення компанії або аналізу ситуації зі 

злочинності в місті. 

Види адрес для геокодування 

Arc View підтримує наступні формати адрес. 
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 Вулиці США з зонами. Це найбільш широко використовуваний у США формат 

адреси. Адреса вулиці зберігається в одному полі. В іншім полі утримується код, що 

ArcView використовує як ідентифікатор зони в ситуаціях, коли в данїй області існує 

кілька вулиць з однаковою назвою. Замість коду як ідентифікатор зони може 

використовуватися поле, що містить назву міста. (Поле, використовуване як ідентифікатор 

зони, може бути або числовим, або символьним). Поля, що містять назву вулиці й 

ідентифікатор зони, можуть мати різні імена. Адресні дані звичайно мають поле, що 

містить назву штату або його скорочення. Дане поле не використовується в ArcView, 

оскільки назва штату США вже закладена в код. 

ArcView підтримує широкий набір скорочень для термінів таких як "вулиця" і "шосе". 

Якщо у вашого даного мається нестандартне скорочення або помилка, ArcView при 

геокодуванні зверне на це вашу увагу. Адреси вулиць можуть бути представлені як 

перетинання вулиць і розділені знаком &
6
 . (За умови, що адреси представлені як 

перетинання, ArcView немає необхідності читати коди). Процес геокодування в ArcView 

нечуттєвий до розміру букв. 

 Вулиці США . Усе те ж, що і вище, але без полів, у яких зберігається код або назва 

міста. Адреса вулиці зберігається в одному полі. Адреси, що представляють собою 

випадки транспортних катастроф або місця здійснення злочинів, часто мають даний 

формат. 

 Поштові коди +4. Поштовий код +4 зберігається в одному полі. Код може бути 

заданий як дев’ятизначне число або рядок, або як два компоненти, розділені пробілом або 

тире (-), наприклад, 11502-1099. Поле, що містить код, може мати будь-яку назву. 

 П'ятизначні поштові коди. П'ятизначний поштовий код, наприклад, 93103 

зберігається в одному полі як число або рядок. Адреси даються як коди, якщо адрес 

вулиць або немає в розпорядженні, або вони конфіденційні. Наприклад, ви можете мати у 

своєму розпорядженні дані маркетингових досліджень, у яких опитуваних просили 

указати свої коди, а не адреси вулиць. 

 Інші ідентифікатори, що зберігаються в одному полі
7
 . Вони включають 

ідентифікатори, такі як номера ділянок або районні коди шкіл, що зберігаються в одному 

полі числового або символьного типу. 

Використання назв місць замість їхніх адрес 

ArcView також підтримує псевдоніми назв місць. Ці псевдоніми спеціально 

використовуються для позначення відомих місць таких як “Торговий Дім ГУМ” і “Мерія”, 

точні поштові адреси яких, як правило, не використовуються. 

Якщо табличні дані, котрі ви хочете геокодувати, містять назви місць, вам потрібно 

створити окрему таблицю псевдонімів, у якій будуть зберігатися реальні адреси для назв 

цих місць. При геокодуванні ваших табличних даних, ви дасте ArcView команду 

зчитувати і цю таблицю псевдонімів. 
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Таблиця псевдонімів містить тільки два поля, обоє для символьного типу даних. У 

першому полі повинний зберігатися псевдонім, використовуваний у даних, котрі ви 

хочете геокодувати. В другому полі повинна зберігатися реальна адреса для кожного 

псевдоніма. Для цих полів можуть використовуватися будь-які імена. ArcView 

використовує адресу “3, Червона пл.”, коли зустріне адресу “Торговий Дім ГУМ” у 

геокодованій вами таблиці. 

Підготовка вашого Виду для геокодування 

Спочатку варто купити і повісити на стіну підходящу карту з зображенням вулиць, а 

потім приступати до наколювання на неї шпильок для позначення розташування об'єктів. 

Подібним же чином, перш ніж почати геокодувати ваші дані, необхідно підготувати Вид, 

у який ви хочете додати дані. Щоб виконати геокодування, Вид повинний містити тему, 

що ArcView зможе використовувати для розміщення адрес, що зберігаються у ваших 

даних. Ми називаємо її темою посилань. 

 Якщо дані, котрі ви хочете геокодувати, містять адреси вулиць, ви можете 

користуватися темою посилань, що показує вулиці в цікавлячому вас районі. Щоб тема 

вулиць могла використовуватися як тема посилань, вона повинна мати поля, що містять 

адреси для кожного сегмента вулиці, що показують початок і кінець нумерації будинків на 

кожній стороні вулиці, поряд з окремими полями, де зберігаються назви вулиць, їхнього 

напрямку і т.д. Дані по вулицях, що можуть додаватися у Вид і використовуватися як тема 

посилань при геокодуванні, можна одержати в різних сторонніх компаніях. Ви також 

можете скористатися редакторськими можливостями ArcView, щоб створити свої власні 

дані, хоча це може виявитися дуже тривалим за часом заняттям, оскільки це дуже детальні 

дані. 

 Інший тип теми посилань, що ви можете використовувати при геокодуванні адрес 

вулиць, являє собою тему, що містить земельні округи або плани будинків. Кожен об'єкт у 

цій темі має поле, у якому зберігається адреса вулиці. Даний вид теми посилань дозволяє 

ArcView розмістити адреси вулиць на карті дуже точно, оскільки точно відомо, якому 

земельному округу або будинку належить адреса. Однак, подібний різновид детальних 

даних менше підходить для великих площ, чим дані по вулицях, звичайно 

використовувані як тема посилань при геокодуванні. 

 Якщо адресами, що ви хочете геокодувати, є поштові коди +4 або п'ятизначні коди, 

вам потрібно користуватися темою посилань, що містить центроїди (центральні крапки) 

або границі цих поштових кодів. ArcView поставляється із шейп-файлом, що називається 

zip_usa.shp і містить п'ятизначні коди центроїдів для США. Ви можете додати його у Вид 

і використовувати як теми посилань. 

 Якщо ви використовуєте інші ідентифікатори адрес, що зберігаються в окремому 

полі, ваша тема посилань повинна містити об'єкти з таким же полем. Наприклад, якщо ви 

хочете геокодувати дані, у яких розташування представлені як номера земельних округів, 

ви можете використовувати тему, що містить центроїди земельних округів або їхньої 

границі, як тему посилань за умови, що об'єкти в темі мають поле з номером об'єкта. Поле 

може називатися довільно. 

Ви можете додавати у Вид більш однієї теми посилань, однак при геокодуванні даних 

може бути використана тільки одна тема. 
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Щоб використовувати тему посилань у геокодуванні, вона повинна мати індекс 

геокодування, індекс, що ArcView будує для прискорення процесу перебування адрес у 

темі. Дані по вулицях, що поставляються комерційними постачальниками даних для 

використання як теми посилань у ArcView, звичайно вже мають індекс геокодуваеея. 

Якщо вихідні дані, котрі ви використовуєте як тему посилань, не мають індексу 

геокодування, вам належить побудувати цей індекс до того як приступити до 

геокодування. 

Щоб визначити наявність індексу геокодування в темі посилань 

1. Додайте тему посилань Streets.shp до вашого Виду 

(c:\esri\av_gis30\avtutor\arcview\qstart). 

2. Клацніть на цій темі в Таблиці змісту, щоб зробити її активною. 

3. Подивиться на кнопку Знайти крапку за адресою . Якщо кнопка доступна, у темі 

посилань є індекс геокодування. Якщо кнопка недоступна, вам потрібно побудувати 

індекс геокодування для даної теми. 

Щоб побудувати індекс геокодування для теми посилань 

1. Клацніть на цій темі в Таблиці змісту, щоб зробити її активною. 

2. Клацніть на кнопці Властивості теми. 

3. У діалоговому вікні, що з'явиться на екрані, клацніть на значку Геокодування 

(Geocoding), щоб вивести на екран параметри геокодування в темі. ArcView автоматично 

вибере стиль адреси для даної теми. За допомогою убудованих адресних стилів ArcView 

визначить поле в атрибутивній таблиці теми посилань, що найбільш ймовірно містить 

адресну інформацію, необхідну для побудови індексу геокодування. Ви можете змінити 

стиль адреси (Address Style) або наявну назву поля, клацнувши на спадаючих списках, але 

типи даних, звичайно використовувані в темах посилань, адресний стиль і назви полів, що 

вибирає для вас ArcView, будуть правильними. 

4. Якщо ви хочете використовувати таблицю псевдонімів  назв різних місць, виберіть її 

зі спадаючого списку Таблиця псевдонімів (Alias table). У цьому списку представлені всі 

наявні в проекті таблиці. 

5. Натисніть ОК. 

6. Вас попросять підтвердити побудову індексу геокодування. Натисніть ОК. 

ArcView розмістить індекс геокодування в тім же каталозі або папці, що і вихідні дані, 

використовувані в темі посилань. Таким чином, індекс геокодування виявляється 

"зв'язаним" з вихідними даними. 
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Рис.15 Стиль адрес для проведення геокодування 

Розміщення окремої адреси 

Якщо ви хочете знайти на вашій карті одну адресу, ви можете просто надрукувати її. 

Щоб розмістити окрему адресу 

1. Клацніть на темі посилань у Таблиці змісту, щоб зробити її активною. 

2. Клацніть на кнопці Знайти крапку за адресою . (Якщо ця кнопка недоступна, 

варто побудувати індекс геокодування для теми посилань). 

3. У діалоговому вікні, що з'явиться на екрані, надрукуйте адресу, що ви хочете знайти. 

Дані необхідно брати з полів: Вулиця (Streets), Назва вулиці (Fname), поштовий код (Zipl). 

Натисніть ОК. 

ArcView геокодує адресу і, якщо знаходить її, поміщає крапку на вашу карту. 
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Рис.15. Розміщення окремої адреси на мапі 

Коли ви використовуєте ці вихідні дані як тему посилань в. інших проектах,ArcView 

знайде вже існуючий індекс геокодування і зможе почати геокодування без його 

повторної побудови. 

ArcView розмістить індекс геокодування в проекті у вашому робочому каталозі, якщо у 

вас немає прямого доступу до каталогу або папки, де зберігаються вихідні дані, 

використовувані у вашій темі посилань, або якщо атрибутивна таблиця теми містить 

приєднані дані. (Ви можете перевірити і змінити робочий каталог проекту, вибравши 

опцію Установити робочий каталог з меню Файл або вибравши опцію Властивості з вікна 

Проекту, коли воно активно). У даному випадку індекс геокодування не зв'язаний з 

вихідними даними. При додаванні цих вихідних даних у Вид у поточному проекті або в 

якому-небудь іншому проекті, вам буде потрібно знову будувати індекс геокодування, 

щоб використовувати їх як тему посилань (якщо ви не скопіюєте цю тему посилань з 

існуючого Виду і не розмістите її в новому Виді). 

Примітка. За певних умов, коли ви здійснюєте геокодування, ArcView автоматично 

перешикує індекс геокодування в темі посилань, наприклад, якщо в ArcView немає 

доступу до існуючого індексу геокодування, якщо вихідні дані теми посилань були 

відредаговані, або, якщо ви змінили розглянуту область щодо вихідних даних, 

представлених у темі посилань, що були запитані з бібліотеки ARC/INFO або з бази даних 

ArcStorm. 

 Процес геокодування 

Ви додали тему посилань до вашої карти, і в ній утримується індекс геокодування. 

Тепер ви готові до того, щоб геокодувати ваші адресні дані. 
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1. Завантажте дані, утримуючі адреси, що ви хочете геокодувати, у ArcView як 

таблицю. Якщо дані зберігаються у файлі, зробіть вікно Проекту активним і виберіть 

Додати таблицю з меню Проект. Якщо дані зберігаються в базі даних, зробіть активним 

вікно Проекту, виберіть опцію SQL зв'язок з меню Проект і виконайте SQL запит, щоб 

вибрати необхідні вам записи. 

У приведеному нижче прикладі, припустимо, що ви завантажили файл customer.dbf у 

форматі dBASE. 

2. Клацніть на Виді, щоб зробити його активним, потім з меню Вид виберіть категорію 

Геокодування адрес (Geocode Addresses). Якщо дана опція недоступна, необхідно 

побудувати індекс геокодування для вашої теми посилань. 

3. У діалоговому вікні, що з'явиться на екрані, у спадаючому списку Тема посилань 

(Reference Theme) будуть показані теми посилань у вашому Виді, уже готові до 

геокодування, оскільки в них утримується індекс геокодування. Якщо у вашому Виді 

мається більш однієї такої теми, виберіть зі списку ту, котру хочете використовувати. 

4. Зі спадаючого списку Таблиця адрес (Address Table) виберіть таблицю, що містить 

адреси, що ви хочете геокодувати – customer.dbf. ArcView автоматично вибере поля у 

вашій таблиці, що, імовірніше всього, можуть містити дані по адресах вулиць (по зонах, 

якщо тип адрес, представлених у темі посилань, включає зону). Можна вибирати різні 

поля зі спадаючих списків. ArcView будуть геокодувати тільки обрані записи з таблиці, 

що ви хочете геокодувати. 

5. Якщо в темі посилань утримуються атрибути вулиць з нумерацією будинків по лівій 

і правій сторонах, ви можете установити віддалену відстань, щоб кожна крапка, що 

відображає геокодовану адресу, розташовувалася на заданій відстані від центральної лінії 

вулиці. Крапка з позитивним значенням розташовується з однієї сторони вулиці. Крапка з 

негативним значенням - із протилежної сторони. Віддалена відстань задається в тих же 

одиницях, що встановлюються для Виду. 

6. У полі Тема з адресною прив'язкою (Geocoded Theme) вкажіть ім'я і місце 

розташування нової теми, створюваної ArcView для крапок, що відображають геокодовані 

адреси. 

7. Ви можете робити пошук адрес або в автоматичному (Batch Match), або в 

інтерактивному режимі (Interactive Match). Натискаючи Пошук в автоматичному режимі, 

ви даєте ArcView команду геокодувати всі адреси і відобразити на екрані отримані 

результати. Якщо ви вибираєте пошук в інтерактивному режимі, ArcView запросить вас у 

Редактор геокодування - діалогове вікно, де ви зможете переглянути і виправити адреси, 

для яких пошук відповідності був утруднений. 

Звичайно до геокодування приступають в автоматичному режимі, тому натисніть 

Пошук в автоматичному режимі. ArcView геокодує адреси, що маються у вашій таблиці, 

зіставляючи їх з даними адрес у темі посилань. Для кожної адреси, що ви геокодуєте, 

ArcView знаходить найбільше ймовірних кандидатів у вашій темі посилань.  
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Тепер, якщо ви натиснете кнопку Виконане (Done), ArcView додасть нову тему, що 

містить геокодовані адреси, на вашу карту. Адреси, відповідність яким не було знайдено, 

не будуть додані на карту. 

Однак, перш, ніж ви натиснете кнопку Виконано, ви можете спробувати знайти 

відповідність для адрес, що випали, виконавши інтерактивний повторний пошук 

відповідності. Упевніться, що в спадаючому списку Повторний пошук (Re-match) 

встановлено <Немає збігів> (No March), і натисніть Повторний інтерактивний пошук 

(Interactive Re-match). На екрані з'явиться Редактор геокодування, завантажений 

адресами, яким не була знайдена відповідність. 

Атрибутивна таблиця нової теми, створеної шляхом геокодування, містить усі поля, що 

маються в таблиці, що ви геокодували, плюс кілька додаткових полів, доданих ArcView, 

щоб показати, що відбулося з кожною адресою в процесі геокодування. 

Поля, що ArcView додає до атрибутивної таблиці по геокодованій темі 

Ім'я поля Опис 

Av_add 

 

У цьому полі зберігається адреса, використовувана ArcView для пошуку 

відповідності його місця розташування темі посилань. Якщо ви виправили 

адресу в Редакторі геокодування, і натиснули RETURN, і потім знайшли 

відповідність кандидату, виправлений адрес буде розміщений у даному полі. 

Якщо ви знайшли відповідність адресі в Редакторі геокодування, але не 

виправили його, у полі Av_add буде зберігатися первісна адреса. Це поле 

виявляється корисним, якщо ви виправили значне число адрес з помилками в 

написанні, використовуючи Редактор геокодування, і хочете зробити ті ж 

виправлення в адресах у таблиці, що ви спочатку геокодували, щоб створити 

тему. 

Av_zone 

 

Це поле присутнє, якщо при створенні теми посилань використовується 

адресний стиль, у якому є поле, що містить зону. У цьому полі зберігаються 

ідентифікатори зон, що використовуються при пошуку відповідності. Якщо 

ви виправляєте ідентифікатор зони в Редакторі геокодування, виправлений 

ідентифікатор буде розміщений у цьому полі. 

Av_status 

 

Показує, чи була знайдена відповідність адресі чи ні. У цьому полі можуть 

бути або значення М (відповідність), або U (немає відповідності). 

Запам'ятаєте, що адреса, що має в даному полі значення U, не представлена в 

темі крапкою. 

Av_score 

 

Показує окуляри відповідності кандидата адресі, для якої шукали збіг. 

Окуляри змінюються від 0 до 100, де 100 є ідеальною відповідністю. Якщо 

адресі не була знайдена відповідність, у дан полі йому приписуються 

окуляри, рівні 0. 

Av_side 

 

Дане поле присутнє тільки в тому випадку, якщо в темі посилань 

використовуються адресні стилі: Вулиці США з зонами або Вулиці США. У 

цьому полі показано по якій стороні вулиці розташовані адреси. Значеннями 
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цього поля є: L (ліва), R (права) або пробіл, якщо адресі немає відповідності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Геокодування адрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17. Геокодування адрес 
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Рис.18. Геокодування адрес 

 

 

 

Практичне завдання до лабораторної роботи №6 

 

 

Порядок виконання роботи: 

 

 

1. Відкрийте проект, що містить мережу вулиць міста.  

 

2. Розробіть три туристичні маршрути для трьох різних груп туристів.  

 

3. Перекрийте на ремонт одну або дві великих вулиці і перевірте, що станеться з 

маршрутами. 

4. Знайдіть область обслуговування на відстані 1.5км навколо однієї з лікарень і 

підрахуйте скільки клієнтів до неї відноситься. 

5. Проведіть геокодування трьох адрес. 

6. Напишіть звіт по виконаній роботі і дайте відповідь на наступні контрольні 

питання: 

 

Контрольні питання: 

 

1. Підготовка лінійної теми для мережевого аналізу. 

2. Пошук найкращого маршруту. 
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3. Пошук найближчого пункту обслуговування. 

4. Створення і відображення шляхового листа. 

5. Пошук області обслуговування і сервісної мережі. 

6. Як визначити наявність індексу геокодування в темі посилань? 

7. Як побудувати індекс геокодування для теми посилань? 

8. Як розмістити окрему адресу? 

9. Процес геокодування. 
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Практична робота № 7 
 

” ПОБУДОВА ПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ ЗАСОБАМИ ГІС ARC 

VIEW SPATIAL ANALYST ” 

 

1. Мета роботи 

1.7. Ознайомитися зі структурою модуля Spatial Analyst. 

1.8. Оволодіти первинними практичними навичками роботи з модулем Spatial Analyst 

та вивчити його основні можливості. 

 

2. Задачі роботи 

2.1 Оволодіти основними елементами інтерфейсу пакета ArcView при підключенні 

модуля Spatial Analyst. 

2.2 Навчитися створювати інтерполяцію поверхонь за допомогою опції "Interpolate 

Grid". 

2.3 Отримати практичні навички з вирішення завдань з використанням безперервних 

просторових моделей. 

2.4 Створити проект згідно варіанту. 

 

3. Зміст роботи 

3.1 Здійснити запуск пакету ArcView, підключити модуль Spatial Analyst. 

3.2 Освоїти принципи роботи з інтерфейсом модуля Spatial Analyst. 

3.3 Оволодіти навичками роботи з модулем Spatial Analyst. 

3.4 Створити проект згідно варіанту. 

3.5 Оформити звіт. 

 

4. Вимоги до звіту 

Звіт про виконану роботу повинний включати: 

 титульний аркуш з назвою роботи та відомостями про виконавця; 

 мету та задачі роботи; 

 послідовність виконання роботи; 

 відповіді на контрольні питання. 

 

5. Методичні рекомендації 

5.1. Загальні відомості 



149 

 

Додатковий модуль ArcView Spatial Analyst надає багатий вибір інструментів 

просторового аналізу як для растрових (на основі комірок) так і для векторних даних. 

Spatial Analyst дозволяє створювати запити, карти, моделі та аналізувати комірки 

на основі растрових даних і для виконання комплексного векторно-растрового аналізу. 

ArcView Spatial Analyst також включає в себе ModelBuilder  технологію для побудови і 

спільного використання просторових моделей. Серед основних можливостей, що надає 

модуль ArcView Spatial Analyst можна відзначити: 

 Перетворення просторових об'єктів Теми (точки, ліній або полігонів) до «грідів».  

 Створення растрових буферів, заснованих на відстані від будь-якого растрового 

або векторного об’єкту. 

 Створення карт щільності точкових об’єктів 

 Створення безперервних поверхонь з точкових об'єктів. 

 Створення Схилів (Slope), Aспектів (Aspects), Відмивку рельєфу (Hillshades) та 

оконтурювати карти поверхонь. 

 Виконання логічних запитів і алгебраїчних обчислень по декількох «грідах» Теми 

одночасно. 

 Виконувати аналіз сусідства і зональний аналіз. 

 Відібражати і перекласифіковувати дані «грідів». 

 Імпортувати дані зі стандартних форматів: TIFF, BIL, USGS DEM і DTED. 

 Надає доступ до набору ще більш просунутих інструментів растрового аналізу за 

допомогою об'єктно-орієнтованої мови сценаріїв Avenue. 

 

5.2. Підключення модуля Spatial Analyst 

Підключення модуля Spatial Analyst здійснюється в такій послідовності: 

4. Запустіть програму ArcView. 

5. В меню Файл (File) виберіть опцію Розширення(Extensions). На екрані 

з’явиться вікно Extensions (рис. 7.1). 

6. Відмітьте галочкою потрібне розширення, в даному випадку Spatial Analyst щоб 

активізувати його.  

Примітка. Модуль Spatial Analyst є додатковим модулем, який розповсюджується 

за окремою ліцензією і може бути недоступним за її відсутності. 
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Рис. 7.1. Підключення модуля Spatial 

Analyst 

 

6. Робота з GRID темами 

Необхідно зробити вибір Теми в такій послідовності: 

1. Запустіть програму ArcView. 

2. В меню Файл (File) виберіть опцію Новий проект (New Project). На екрані 

з’явиться вікно Проекту із заголовком Untitled (Без імені) (рис. 7.2). 

3. Натисніть на кнопку New (Новий), щоб створити новий вид з ім’ям View1 (за 

замовченням нові види з’являються з таким ім’ям і нумерацією по порядку.  

 

 
Рис. 7.2. Вікно проекту 

 

Додавання теми. Для того, щоб додати тему до Виду необхідно вибрати пункт 

меню View (Вид) і виконати команду Додати тему (Add Theme) або натиснути кнопку . 

В вікні Додати тему (Add Theme) вказати місце розташування джерела даних і вибрати 

потрібні  

У вікні Типи джерел даних (Data Source Types) оберіть джерело даних Grid Data 

Source. Після чого оберіть файл з висотами Elevgrd (растр, що представляє висоти) та 

додайте його до Виду (рис. 7.3). 
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Рис. 7.3. Вид вікна ”Додати тему” з вказівкою джерела даних типу Grid Data 

Source 
 

Коли тема включена, ArcView промалює її в області відображення карти, коли тема 

виключена, ArcView дану тему не промальовує (рис. 7.4). 

 

 
Рис. 7.4. Вид вікна з відкритим грідом висот 

 

6.1. Зміна кольорів на зображенні 

Кольори гріда висот легко змінити, і спеціалізовані Кольорові Схеми (Color Ramp) 

призначені для багатьох типів загальних даних, в тому числі для таких як висота. Це 
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здійснюється в такій послідовності: 

1. Подвійне клацання по Elevgrd в легенді, щоб відкрити редактор Legend 

(Легенда). 

2. Натисніть кнопку Classify. 

3. Змініть кількість класів до 7 і натисніть кнопку Apply (рис. 7.5). 

 

 
Рис. 7.5. Вибір кількості інтервалів в редакторі Legend 

 

4. Оберіть Terrain Elevation #2 як Кольорову Схему (Color Ramp) і натисніть 

кнопку Apply (рис. 7.6). 

 

5. Закрийте редактор Legend. 

 

Після цього Легенда оновлена для того, щоб відобразити нові класи і Кольорову 

Схему (Color Ramp). Витратьте деякий час, щоб ознайомитися з редактором Legend. При 

подвійне кліку на символі в редакторі легенди з'явиться Палітра Символів, яка може 

бути використана для зміни кольору окремих символів або класів. 

Кожна клітинка в Темі гріда має значення, що відповідає інтервалам класів в 

легенді. Кожна клітинка заповнюється кольором свого класу. 
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Рис. 7.6. Вибір кольорової схеми в редакторі Legend 

 

6.2. Встановлення глибини відображення (Відмивка) 

Можна створювати складні комбінації двох тем; одна тема, така як Грід висоти, 

забезпечує колір, а інша тема, такі як Відмивання, забезпечує яскравість. Це здійснюється 

в такій послідовності: 

1. Додайте грід Hillshd до View (Вид). Це грід відмивання для грід висот, з яким 

попередньо працювали. 

2. Подвійне клацання по Elevgrd в легенді, щоб відкрити редактор Legend, якщо 

він не був доданий попередньо. 

3. Натисніть кнопку Advanced (Додатково) в редакторі Legend. 

4. Виберіть Hillshd як Brightness Theme. 

5. Встановіть Minimum Cell Brightness (Мінімальна яскравість комірки) до 20. 

6. Встановіть Maximum Cell Brightness (Максимальна яскравість комірки) до 80 

(рис. 7.7). 
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Рис. 7.7. Встановлення Hillshd як Brightness Theme в редакторі Legend 

 

7. Натисніть OK в діалоговому вікні Додаткові параметри. 

8. Натисніть кнопку Apply (Застосувати) в редакторі Legend (рис. 7.8). 

 

 
Рис. 7.8. Встановлення глибини відображення для Elevgrd в редакторі 

Legend 

 

9. Закрийте редактор Legend. 

 

6.3. Представлення розподілу даних 
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Можна створювати складні комбінації двох тем; одна тема, така як Грід висоти, 

забезпечує колір, а інша тема, такі як Відмивання, забезпечує яскравість. Це здійснюється 

в такій послідовності: 

1. Натисніть на Elevgrd в легенді, щоб зробити його активним. 

Примітка. Зверніть увагу на те, що кнопка Open Theme Table (Відкрити таблицю 

Теми)   не стає доступною, коли Тема Elevgrd активна. Тема Elevgrd є грід 

темою з плаваючою комою і не має таблицю, що пов'язану з нею. 

2. Натисніть кнопку гістограми для перегляду  розподілу значень в межах Теми 

Elevgrd (рис. 7.9). 

Вісь х відображає класи з Теми Elevgrd, що представлені в легенді, а на у осі 

показано кількість комірок, або COUNT, в Темі Elevgrd для кожного класу. 

 

 
Рис. 7.9. Гістограма розподілу даних для Elevgrd в редакторі Legend 

 

3. Закрийте вікно Гістограми Elevgrd. 

 

6.4. Розрахунок схилів від гріда висот 

Доволі легко провити різні просторові аналізи, щоб створювати нові грід теми 

сітки. Припустимо, що ви хочете відобразити крутизну схилів від гріда висот Elevgrd. Це 

здійснюється в такій послідовності: 

1. Натисніть на Тему Elevgrd, щоб зробити її активною. 

2. У меню Surface(Поверхня) вибріть Derive Slope(Розрахунок Схилів). 

3. Натисніть на прапорець в легенді, щоб намалювати новостворену грід тему (рис. 

7.10). 

Ви побачили, наскільки легко створювати нові шари даних з існуючих джерел 

даних. Для подальшої роботи можна скористатися меню Аналіз(Analysis) для аналізу 
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активної Теми. Примітка. Зверніть увагу, що Вам не буде запропоновано ввести ім'я 

вихідної Теми для нових даних. Ім'я буде пропонуватися за замовчуванням. В даному 

випадку " Slope of Elevgrd". 

 

 
Рис. 7.10. Розрахунок Схилів для Elevgrd 

 

6.5. Перейменування нової грід теми  

Ім’я будь-якої Теми можна змінити за допомогою діалогового вікна Властивості 

Теми (Theme Properties). Це здійснюється в такій послідовності: 

1. Натисніть на Темі Slope of Elevgrd, щоб зробити її активною. 

2. З теми cпадаючого меню Теми виберіть Властивості(Properties). 

3. Змініть ім’я Теми на Slope. 

Примітка. Зверніть увагу, на деякі інші властивості грід теми. Ви можете помітити, 

що для цього гріда характерний тип Float і статус є Temporary(Тимчасовий). 

4. Натисніть кнопку OK на діалоговому вікні Властивості(Properties) Теми, щоб 

застосувати зміни (рис. 7.11). 

Примітка. Зверніть увагу на зміну імені Теми в таблиці вмісту View. 
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Рис. 7.11. Перейменування нової грід теми 

 

6.6. Збереження результатів аналізу  

Для збереження результатів аналізу необхідно: 

1. Натисніть на тему Slope, щоб зробити її активною. 

2. У меню Теми виберіть SaveDataSet(Зберегти набір даних). 

3. Вкажіть розташування і ім'я. Натисніть кнопку ОК. 

 

6.7. Перекласифікація теми схилів  

Ви можете конвертувати грід тему із представленням даних в вигляді даних з 

плаваючою точкою, Slope, в грід тему з цілим представленням даних шляхом класифікації 

її значень в групи. Ви можете зробити це, щоб змінити Тему Slope в тему, що представляє 

придатність до будівництва, що базується на Slope. Це здійснюється в такій послідовності: 

1. Натисніть на тему Slope, щоб зробити її активною. 

2. В меню Аналіз(Analysis) виберіть Перекласифікація(Reclassify). 

3. Натисніть кнопку Класифікація(Classify) в діалоговому вікні Reclassify 

Values(Перекласифікувати значення). 

4. Змінити кількість класів до 5, а потім натисніть кнопку ОК (рис. 7.12). 
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Рис. 7.12. Перекласифікація теми схилів 

 

5. Натисніть кнопку ОК в діалоговому вікні Reclassify Values(Перекласифікувати 

значення), а потім намалюйте новостворену грід тему. 

 

6.8. Дослідження таблиці атрибутів теми схилів  

Ви можете дослідити таблицю атрибутів Reclass of Slope та зробити вибір з 

таблиці, який буде виділяти області на дисплеї грід теми.  Для цього: 

1. Натисніть на тему Reclass of Slope, щоб зробити її активною. 

2. Натисніть кнопку відкриття таблиці  , щоб переглянути її таблицю атрибутів. 

3. Натисніть кнопку   вибору. 

4. Виберіть рядок в таблиці, натиснувши курсор в цьому рядку (рис. 7.13). 



159 

 

 
Рис. 7.13. Дослідження таблиці атрибутів Reclass of Slope 

 

7. Створення та аналіз поверхневих даних 

В якості замовника у Вас виступає крупне корпоративне аграрне підприємство, яке 

хоче зрозуміти хімічний стан грантів на власних полях, аби більш точно застосовувати 

необхідну кількість хімічних речовин. Використовуючи точкові вимірювання, ви плануєте 

створити поверхню вмісту калію для досліджуваних полів. Для цієї поверхні ви будете 

створювати контури, які будуть показувати, де вам необхідно застосувати більше калію. 

 

7.1. Завантаження даних в новий Вид  

Для аналізу даних необхідно підготувати середовище та завантажити дані, а саме: 

1. У разі необхідності, завантажити ArcView та активувати модуль SpatialAnalyst. 

2. Відкрийте новий View (Вид). 

3. Для того, щоб додати теми до Виду необхідно вибрати пункт меню View (Вид) і 

виконати команду Додати тему (Add Theme). 

4. Додайте шейп Soilsamp.shp і Thefarm.shp до Виду. 

5. Активуйте тему Soilsamp.shp (рис. 7.14). 
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Рис. 7.14. Завантажені дані Soilsamp.shp 

 

7.2. Створення шару поширення калію із точкових зразків  

Ваші зразки ґрунту є точковими вимірюваннями, проведеними по всьому полю. 

Ваша задача створити безперервне відображення поширення калію для кожного місця по 

всьому полю. Для цього необхідно: 

1. Натиснути на Тему Soilsamp.shp, щоб зробити її активною. 

2. В меню Surface(Поверхня) вибрати Interpolate Grid(Інтерполяція за сіткою). 

3. Змінити вихідний екстент гріду на такий самий як само як в Thefarm.shp. 

Кількість рядів до 100, а потім натисніть кнопку OK в діалоговому вікні Output 

Grid Specification(Специфікація вихідного гріду) (рис. 7.15). 

 

  
Рис. 7.15. Вибір методу та налаштування параметрів інтерполяції для Soilsamp.shp 

 

4. У діалоговому вікні Interpolation(Інтерполяція), встановіть метод 

Spline(Сплайн). Z значення поля Soil_k, а потім натисніть кнопку OK. 
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Результат інтерполяції методом Spline(Сплайн) представляє собою нову тему, яка 

додається до Виду (рис. 7.16). 

 

 
Рис. 7.16. Результат інтерполяції для Soilsamp.shp 

 

7.2. Додавання контурів до поверхонь  

Для кращого представлення кінцевого результату може виникнути необхідність 

додати до поверхні лінії рівних значень (ізолінії). В такому разі необхідно: 

1. Натиснути на Тему Soilsamp.shp, щоб зробити її активною. 

2. В меню Surface(Поверхня) вибрати Create Contours (Створити Контури). 

3. Змініть інтервал контуру до 100. 

4. Натисніть кнопку OK в діалоговому вікні Contour Parameters(Параметри 

контуру). 

5. Намалюйте новостворену тему (рис. 7.17). 
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Рис. 7.17. Результат додавання контурів до поверхонь для Soilsamp.shp 

 

Тепер ви можете подивитися на вміст калію в вашій області, як безперервну 

поверхню або у вигляді набору контурів. Якщо ви хочете, зберегти рівень калію в вашій 

області вище 300, ви можете використовувати MapQuery в меню Analysis (Аналіз) і 

вибрати все області на вашій поверхні з вмістом калію нижче, ніж 300. Це підкаже Вам, де 

рівень калію низький і необхідно його додатково вносити у ґрунт. 

 

Питання для самоконтролю 

22. Які прийоми представлення просторових даних реалізуются засобами ArcView 

GIS? 

23. У якому форматі можуть бути представлені дані для представлення їх у 

проектах ArcView GIS? 

24. Які просторові операції реалізуються засобами модуля Spatial Analyst? 

25. У чому полягають відмінності між дискретною і неперервною просторовими 

моделями подання геоданих? 

26. Які практичні завдання можна вирішувати з використанням безперервних 

просторових моделей? 

27. Для чого виконується перекласифікація? 

28. В чому полягає відмінність класифікації від перекласифікації? 
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Додаток Є 

 

Варіанти практичного завдання до лабораторної роботи №7 

 

1. У відповідності із варіантом (за списком у журналі) оберіть дані для завдання. 

 
Варіант №1 

 

Варіант №16 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,1 90 90 5 1 1,3 85 80 5,1 

2 1,5 160 120 5,4 2 1,7 155 110 5,5 

3 1,4 130 130 5,1 3 1,6 125 120 5,2 

4 1,1 100 150 5,2 4 1,3 95 140 5,3 

5 1,0 110 140 5 5 1,2 105 130 5,1 

6 1,3 150 110 5,2 6 1,5 145 100 5,3 

7 1,2 130 160 5,3 7 1,4 125 150 5,4 

8 1,3 180 180 5,4 8 1,5 175 170 5,5 

9 1,2 150 170 5,5 9 1,4 145 160 5,6 

10 1,5 200 120 5,2 10 1,7 195 110 5,3 

11 1,6 170 160 5,1 11 1,8 165 150 5,2 

12 1,4 130 140 5 12 1,6 125 130 5,1 

13 1,1 100 90 5,5 13 1,3 95 80 5,6 

14 1,0 99 120 5,6 14 1,2 94 110 5,7 

15 1,3 120 130 5,1 15 1,5 115 120 5,2 

16 1,4 180 150 5,2 16 1,6 175 140 5,3 

17 1,6 170 170 5,3 17 1,8 165 160 5,4 

18 1,2 140 120 5,4 18 1,4 135 110 5,5 

19 1,0 110 100 5,5 19 1,2 105 90 5,6 

20 1,0 130 110 5,4 20 1,2 125 100 5,5 



164 

 

21 1,2 120 100 5,3 21 1,4 115 90 5,4 

Варіант №2 Варіант №17 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 130 95 5,1 1 1,0 140 110 5,3 

2 1,3 140 105 5,3 2 1,1 150 120 5,5 

3 1,5 150 110 5,3 3 1,3 160 125 5,5 

4 1,6 150 105 5,2 4 1,4 160 120 5,4 

5 1,6 160 115 5,6 5 1,4 170 130 5,1 

6 1,5 180 125 5,4 6 1,3 190 140 5,5 

7 1,3 180 120 5,2 7 1,1 190 135 5,4 

8 1,1 150 130 5,3 8 1,0 160 145 5,5 

9 1,2 100 130 5,4 9 1,0 110 145 5,6 

10 1,6 130 140 5,2 10 1,4 140 155 5,4 

11 1,2 120 160 5,2 11 1,0 130 175 5,4 

12 1,2 110 170 5,3 12 1,0 120 120 5,5 

13 1,3 150 120 5,4 13 1,1 160 135 5,6 

14 1,5 170 155 5,5 14 1,3 180 170 5,3 

15 1,5 160 165 5,1 15 1,3 170 170 5,3 

16 1,1 140 170 5,3 16 1,2 150 160 5,5 

17 1,2 140 120 5,2 17 1,0 150 135 5,4 

18 1,3 130 130 5,1 18 1,1 140 145 5,3 

19 1,3 120 155 5 19 1,1 130 170 5,2 

20 1,6 110 130 5,1 20 1,4 120 145 5,3 

21 1,6 180 135 5,4 21 1,4 190 150 5,6 

Варіант №3 Варіант №18 

точка 
  

точка 
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відбору 

зразка 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

відбору 

зразка 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 90 90 5 1 1,3 120 120 5,2 

2 1,3 120 120 5,2 2 1,4 105 105 5,4 

3 1,4 120 140 5,3 3 1,5 105 125 5,5 

4 1,5 100 150 5,3 4 1,6 130 135 5,5 

5 1,6 130 180 5,4 5 1,2 115 165 5,6 

6 1,7 150 170 5,2 6 1,3 135 155 5,4 

7 1,5 140 160 5,1 7 1,6 125 145 5,3 

8 1,5 160 150 5,3 8 1,6 145 135 5,5 

9 1,2 140 140 5,4 9 1,3 125 125 5,6 

10 1,1 150 130 5,1 10 1,2 135 115 5,3 

11 1,3 120 150 5,2 11 1,4 105 135 5,4 

12 1,5 100 160 5,3 12 1,6 140 145 5,5 

13 1,6 130 170 5,1 13 1,5 115 155 5,3 

14 1,4 130 180 5 14 1,5 115 165 5,2 

15 1,2 140 120 5 15 1,3 125 105 5,2 

16 1,2 120 110 5,2 16 1,3 105 95 5,4 

17 1,4 180 130 5,1 17 1,5 165 115 5,3 

18 1,3 170 140 5,3 18 1,4 155 125 5,5 

19 1,5 160 150 5,5 19 1,6 145 135 5,3 

20 1,2 150 160 5,6 20 1,3 135 145 5 

21 1,1 140 170 5,1 21 1,2 125 155 5,3 

Варіант №4 Варіант №19 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 90 80 5,4 1 1,0 100 95 5,6 

2 1,3 160 110 5,6 2 1,1 170 125 5,3 
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3 1,4 130 120 5,6 3 1,2 140 135 5,2 

4 1,5 100 140 5,5 4 1,3 110 155 5 

5 1,1 110 130 5,2 5 1,5 120 145 5,4 

6 1,2 150 100 5,6 6 1,0 160 115 5,1 

7 1,5 130 150 5,5 7 1,3 140 165 5,2 

8 1,5 180 170 5,6 8 1,3 190 160 5,3 

9 1,2 150 160 5,7 9 1,0 160 175 5,5 

10 1,1 200 110 5,5 10 1,3 180 125 5,3 

11 1,3 170 150 5,5 11 1,1 180 165 5,3 

12 1,5 130 130 5,6 12 1,3 140 145 5,6 

13 1,4 100 80 5,7 13 1,2 110 95 5,2 

14 1,4 99 110 5,4 14 1,2 109 125 5,6 

15 1,2 120 120 5,4 15 1,0 130 135 5,6 

16 1,2 180 140 5,6 16 1,0 190 155 5,8 

17 1,4 170 160 5,5 17 1,2 180 175 5 

18 1,3 140 110 5,4 18 1,1 150 125 5,6 

19 1,5 110 90 5,3 19 1,3 120 105 5,5 

20 1,2 130 100 5,4 20 1,0 140 115 5,6 

21 1,1 120 90 5,7 21 1,5 130 105 5,2 

Варіант №5 Варіант №20 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,1 120 80 5,2 1 1,3 115 70 5,3 

2 1,2 105 110 5,4 2 1,4 100 100 5,5 

3 1,4 105 120 5,5 3 1,6 100 110 5,6 

4 1,5 130 140 5,5 4 1,7 125 130 5,6 

5 1,5 115 130 5,6 5 1,7 110 120 5,7 
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6 1,4 135 100 5,4 6 1,6 130 90 5,5 

7 1,2 125 150 5,3 7 1,4 120 140 5,4 

8 1,1 145 170 5,5 8 1,3 140 160 5,6 

9 1,1 125 160 5,6 9 1,3 120 150 5,7 

10 1,5 135 110 5,3 10 1,7 130 100 5,4 

11 1,1 105 150 5,4 11 1,3 100 140 5,5 

12 1,1 140 130 5,5 12 1,3 135 120 5,6 

13 1,2 115 80 5,3 13 1,4 110 70 5,4 

14 1,4 115 110 5,2 14 1,6 110 100 5,3 

15 1,4 125 120 5,2 15 1,6 120 110 5,3 

16 1,3 105 140 5,4 16 1,5 100 130 5,5 

17 1,1 165 160 5,3 17 1,3 160 150 5,4 

18 1,2 155 110 5,5 18 1,4 150 100 5,6 

19 1,2 145 90 5,3 19 1,4 140 80 5,4 

20 1,5 135 100 5 20 1,7 130 90 5,1 

21 1,5 150 90 5,3 21 1,7 145 80 5,4 

Варіант №6 Варіант №21 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 120 135 5,7 1 1,3 180 170 5,5 

2 1,3 125 80 5,4 2 1,2 150 120 5,2 

3 1,5 110 110 5,3 3 1,5 200 160 5,1 

4 1,6 110 130 5,1 4 1,6 170 140 5 

5 1,6 135 140 5,5 5 1,4 130 90 5,5 

6 1,5 120 170 5,2 6 1,1 100 120 5,6 

7 1,3 140 160 5,3 7 1,0 99 130 5,1 

8 1,2 130 150 5,4 8 1,3 120 150 5,2 
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9 1,2 150 140 5,6 9 1,4 180 170 5,3 

10 1,6 130 130 5,4 10 1,6 170 120 5,4 

11 1,2 140 120 5,4 11 1,2 130 100 5,5 

12 1,2 110 140 5,7 12 1,0 100 110 5,4 

13 1,3 145 150 5,3 13 1,0 110 120 5 

14 1,5 120 160 5,7 14 1,1 150 110 5,2 

15 1,5 120 170 5,7 15 1,1 130 130 5,1 

16 1,4 130 110 5,9 16 1,2 180 150 5,2 

17 1,2 110 100 5,1 17 1,4 150 170 5,3 

18 1,3 170 120 5,7 18 1,4 200 120 5,4 

19 1,3 160 130 5,6 19 1,3 170 100 5,5 

20 1,6 150 140 5,7 20 1,1 130 110 5,4 

21 1,6 140 150 5,3 21 1,3 100 100 5,3 

Варіант №7 Варіант №22 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 120 120 5,3 1 1,4 125 130 5,4 

2 1,5 130 140 5,5 2 1,1 180 140 5,2 

3 1,5 100 130 5,6 3 1,0 170 160 5,2 

4 1,2 135 100 5,6 4 1,3 130 170 5,3 

5 1,1 110 150 5,2 5 1,4 100 120 5,4 

6 1,3 110 170 5,3 6 1,6 110 155 5,5 

7 1,5 120 160 5,1 7 1,2 150 165 5,1 

8 1,4 100 110 5 8 1,2 130 170 5,3 

9 1,4 160 150 5 9 1,5 180 120 5,2 

10 1,2 150 130 5,2 10 1,6 150 160 5,3 

11 1,2 140 80 5,3 11 1,4 200 170 5,1 
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12 1,4 130 110 5,5 12 1,1 170 180 5 

13 1,3 145 120 5,6 13 1,0 130 120 5 

14 1,5 130 70 5,3 14 1,3 100 110 5,2 

15 1,2 110 100 5,4 15 1,4 130 130 5,1 

16 1,1 170 110 5,5 16 1,6 100 140 5,3 

17 1,3 160 130 5,1 17 1,2 99 150 5,5 

18 1,2 150 150 5 18 1,0 120 170 5,3 

19 1,5 140 100 5 19 1,4 180 120 5,4 

20 1,6 120 80 5,2 20 1,1 170 155 5,5 

21 1,1 150 90 5,3 21 1,3 140 165 5,1 

Варіант №8 Варіант №23 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,4 120 170 5,3 1 1,3 120 150 5,2 

2 1,1 180 120 5,4 2 1,4 180 170 5,3 

3 1,0 170 155 5,5 3 1,6 170 120 5,4 

4 1,4 140 165 5,1 4 1,2 150 100 5,5 

5 1,1 110 170 5,1 5 1,0 200 110 5,4 

6 1,0 130 180 5 6 1,1 170 100 5,3 

7 1,3 120 120 5 7 1,5 130 140 5 

8 1,5 130 110 5,2 8 1,4 100 90 5,5 

9 1,3 180 130 5,1 9 1,1 99 120 5,6 

10 1,2 150 140 5,3 10 1,0 120 130 5,1 

11 1,5 200 150 5,5 11 1,3 180 150 5,2 

12 1,6 170 130 5,4 12 1,2 170 170 5,3 

13 1,4 130 140 5,2 13 1,3 140 120 5,4 

14 1,1 100 160 5,2 14 1,4 170 100 5,5 
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15 1,0 99 170 5,3 15 1,1 130 110 5,4 

16 1,3 120 120 5,4 16 1,0 100 120 5 

17 1,4 180 155 5,5 17 1,3 170 110 5,2 

18 1,6 170 165 5,1 18 1,4 140 170 5,3 

19 1,2 140 170 5,3 19 1,6 120 120 5,4 

20 1,0 165 120 5,2 20 1,2 180 155 5,5 

21 1,0 155   5,4 21 1,6 170 165 5,1 

Варіант №9 Варіант №24 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,3 170 120 5,1 1 1,2 140 150 5,2 

2 1,2 130 150 5,2 2 1,1 180 160 5,3 

3 1,3 100 170 5,3 3 1,5 150 170 5,1 

4 1,2 170 120 5,4 4 1,4 200 180 5 

5 1,2 140 100 5,5 5 1,1 170 120 5 

6 1,3 110 110 5,4 6 1,0 130 110 5,2 

7 1,5 170 100 5,3 7 1,3 100 130 5,1 

8 1,5 140 140 5 8 1,2 99 140 5,3 

9 1,3 110 90 5,5 9 1,3 120 150 5,5 

10 1,2 130 120 5,6 10 1,2 180 160 5,2 

11 1,3 120 130 5,1 11 1,5 170 170 5,3 

12 1,3 170 150 5,2 12 1,6 180 120 5,4 

13 1,6 130 170 5,3 13 1,4 170 155 5,5 

14 1,3 100 120 5,4 14 1,2 140 165 5,1 

15 1,2 99 100 5,5 15 1,5 110 160 5,2 

16 1,3 120 110 5,4 16 1,3 130 170 5,3 

17 1,2 180 120 5 17 1,2 120 120 5,4 
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18 1,6 170 110 5,2 18 1,5 140 155 5,5 

19 1,2 140 130 5,1 19 1,3 135 165 5,1 

20 1,5 135 140 5,3 20 1,2 125 170 5,3 

21 1,6 140 150 5,5 21 1,3 120 120 5,2 

Варіант №10 Варіант №25 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,4 120 120 5,4 1 1,3 170 120 5,1 

2 1,1 110 155 5,5 2 1,2 130 170 5,3 

3 1,0 150 165 5,1 3 1,3 100 120 5,4 

4 1,3 170 170 5,3 4 1,2 170 155 5,5 

5 1,4 160 140 5,2 5 1,0 140 165 5,1 

6 1,6 140 160 5,2 6 1,3 110 120 5,4 

7 1,2 140 170 5,3 7 1,4 99 100 5,5 

8 1,4 130 120 5,4 8 1,6 120 110 5,4 

9 1,1 140 155 5,5 9 1,2 180 100 5,3 

10 1,0 110 165 5,1 10 1,6 170 170 5,5 

11 1,3 130 170 5,3 11 1,2 140 120 5,2 

12 1,2 120 120 5,2 12 1,2 110 160 5,1 

13 1,3 200 150 5,2 13 1,3 130 140 5 

14 1,2 170 170 5,3 14 1,5 120 90 5,5 

15 1,5 130 120 5,4 15 1,5 170 120 5,6 

16 1,6 100 100 5,5 16 1,1 130 130 5,1 

17 1,4 99 110 5,4 17 1,2 100 150 5,2 

18 1,2 120 170 5,3 18 1,3 99 170 5,3 

19 1,6 180 120 5,4 19 1,3 120 120 5,4 

20 1,2 170 155 5,5 20 1,6 180 100 5,5 
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21 1,2 140 165 5,1 21 1,6 160 110 5,4 

Варіант №10 Варіант №26 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 130 170 5,3 1 1,3 155 120 5,4 

2 1,4 100 120 5,4 2 1,1 170 155 5,5 

3 1,1 110 155 5,5 3 1,5 130 165 5,1 

4 1,0 150 165 5,1 4 1,4 100 170 5,3 

5 1,3 130 150 5,2 5 1,1 99 170 5,1 

6 1,2 180 160 5,3 6 1,0 120 180 5 

7 1,3 150 170 5,1 7 1,3 180 120 5 

8 1,1 200 180 5 8 1,2 180 110 5,2 

9 1,5 170 120 5 9 1,3 170 130 5,1 

10 1,4 130 110 5,2 10 1,2 140 130 5,4 

11 1,1 100 130 5,1 11 1,5 110 140 5,2 

12 1,0 170 140 5,3 12 1,6 130 160 5,2 

13 1,3 140 150 5,2 13 1,4 120 170 5,3 

14 1,2 110 170 5,3 14 1,4 170 120 5,4 

15 1,3 180 120 5,4 15 1,1 130 155 5,5 

16 1,2 170 100 5,5 16 1,0 100 165 5,1 

17 1,5 140 110 5,4 17 1,3 99 170 5,3 

18 1,3 110 120 5,4 18 1,4 120 170 5,3 

19 1,2 130 155 5,5 19 1,6 120 120 5,4 

20 1,3 120 165 5,1 20 1,2 180 155 5,5 

21 1,2 135 170 5,3 21 1,1 170 165 5,1 

Варіант №11 Варіант №27 

точка 
  

точка 
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відбору 

зразка 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

відбору 

зразка 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 145 170 5,5 1 1,2 130 120 5,6 

2 1,6 125 120 5,2 2 1,4 100 130 5,1 

3 1,2 180 160 5,1 3 1,1 110 150 5,2 

4 1,2 170 140 5 4 1,0 150 170 5,3 

5 1,1 140 90 5,5 5 1,3 130 120 5,4 

6 1,0 110 120 5,6 6 1,2 180 150 5,2 

7 1,3 130 130 5,1 7 1,3 150 170 5,3 

8 1,4 120 150 5,2 8 1,5 200 120 5,4 

9 1,6 130 170 5,3 9 1,4 170 100 5,5 

10 1,2 120 120 5,4 10 1,1 130 110 5,4 

11 1,5 110 100 5,5 11 1,0 100 100 5,5 

12 1,4 150 110 5,4 12 1,3 110 110 5,4 

13 1,1 170 160 5,3 13 1,2 130 160 5,3 

14 1,0 160 170 5,1 14 1,3 120 170 5,1 

15 1,3 140 180 5 15 1,2 170 180 5 

16 1,2 140 120 5 16 1,5 130 180 5 

17 1,3 140 110 5,2 17 1,6 100 120 5 

18 1,2 140 130 5,1 18 1,2 170 110 5,2 

19 1,5 130 140 5,3 19 1,6 140 130 5,1 

20 1,6 130 150 5,5 20 1,2 110 140 5,3 

21 1,4 170     21 1,2 125 150 5,5 

Варіант №12 Варіант №28 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,3 140 160 5,2 1 1,3 140 170 5,5 

2 1,2 140 170 5,3 2 1,5 140 120 5,2 
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3 1,3 130 160 5,3 3 1,6 130 160 5,1 

4 1,2 130 170 5,1 4 1,2 130 140 5 

5 1,1 170 180 5 5 1,2 170 90 5,5 

6 1,0 140 120 5 6 1,3 170 120 5,6 

7 1,3 110 110 5,2 7 1,5 160 130 5,1 

8 1,4 130 130 5,1 8 1,5 140 150 5,2 

9 1,6 120 140 5,3 9 1,1 140 170 5,3 

10 1,2 130 150 5,5 10 1,2 130 120 5,4 

11 1,2 100 120 5,6 11 1,3 170 100 5,5 

12 1,2 110 130 5,1 12 1,4 140 110 5,4 

13 1,3 150 150 5,2 13 1,1 110 120 5,6 

14 1,5 130 170 5,3 14 1,2 130 130 5,1 

15 1,5 180 120 5,4 15 1,4 120 100 5,5 

16 1,1 150 170 5,3 16 1,1 140 110 5,4 

17 1,2 200 120 5,4 17 1,0 140 160 5,3 

18 1,3 170 100 5,5 18 1,3 130 120 5,4 

19 1,3 130 110 5,4 19 1,2 130 155 5,5 

20 1,6 100 100 5,3 20 1,3 170 165 5,1 

21 1,6 120 110 5,1 21 1,1 150 170 5,3 

Варіант №14 Варіант №29 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 120 120 5,4 1 1,6 135 160 5,2 

2 1,6 110 155 5,5 2 1,5 155 170 5,3 

3 1,2 150 165 5,1 3 1,3 130 110 5,4 

4 1,2 170 170 5,3 4 1,2 100 160 5,3 

5 1,2 160 140 5 5 1,1 110 170 5,1 
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6 1,4 140 90 5,5 6 1,2 150 180 5 

7 1,1 140 120 5,6 7 1,6 130 100 5,5 

8 1,0 130 130 5,1 8 1,2 180 110 5,4 

9 1,3 130 150 5,2 9 1,2 150 100 5,3 

10 1,2 170 170 5,3 10 1,3 200 120 5,2 

11 1,3 140 120 5,4 11 1,5 170 160 5,1 

12 1,3 110 100 5,5 12 1,5 130 140 5 

13 1,5 130 110 5,4 13 1,1 100 90 5,5 

14 1,5 100 160 5,3 14 1,2 170 120 5,6 

15 1,1 170 170 5,1 15 1,4 140 130 5,1 

16 1,2 140 180 5 16 1,1 110 150 5,2 

17 1,3 110 120 5,4 17 1,0 130 170 5,3 

18 1,3 150 120 5,4 18 1,3 120 120 5,4 

19 1,6 170 155 5,5 19 1,4 180 100 5,5 

20 1,6 140 165 5,1 20 1,6 170 160 5,2 

21 1,2 110 170 5,3 21 1,2 140 170 5,3 

Варіант №15 Варіант №30 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 170 100 5,5 1 1,3 140 170 5,3 

2 1,5 130 110 5,4 2 1,2 125 120 5,4 

3 1,4 100 160 5,3 3 1,4 120 155 5,5 

4 1,6 170 170 5,1 4 1,1 110 165 5,1 

5 1,2 140 180 5 5 1,0 150 160 5,1 

6 1,2 110 140 5 6 1,3 170 140 5 

7 1,3 170 90 5,5 7 1,2 160 90 5,5 

8 1,5 140 120 5,6 8 1,3 140 120 5,6 
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9 1,5 120 130 5,4 9 1,3 140 130 5,1 

10 1,1 110 140 5,2 10 1,5 130 150 5,2 

11 1,2 150 160 5,2 11 1,5 140 170 5,3 

12 1,3 170 170 5,3 12 1,1 110 120 5,4 

13 1,4 160 120 5,4 13 1,2 130 100 5,5 

14 1,1 140 155 5,5 14 1,3 120 110 5,4 

15 1,0 140 165 5,1 15 1,3 170 100 5,5 

16 1,3 130 170 5,3 16 1,6 130 110 5,4 

17 1,4 130 120 5,6 17 1,6 100 160 5,3 

18 1,6 100 130 5,1 18 1,5 170 170 5,1 

19 1,2 170 150 5,2 19 1,3 140 180 5 

20 1,5 140 170 5,3 20 1,2 110 160 5,2 

21 1,3 110 120 5,4 21 1,1 120 170 5,3 

 

2. Необхідно оцифрувати схему полів наданих викладачем згідно обраних даних. 

3. Заповнити оцифровані полігони даними відповідно за варіантами. 

3. За допомогою інтерполяції побудувати поверхні та контури за варіантами.  

4. Оберіть назву для свого проекту і збережіть його у своїй папці. 

5. Роздрукуйте варіанти тематичних карт. 

  



177 

 

Практична робота № 8 
 

” СТВОРЕННЯ 3D МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОСТІ ” 

 

1. Мета роботи 

1.9. Ознайомитися зі структурою модуля ArcView 3DAnalyst. 

1.10. Оволодіти первинними практичними навичками роботи з модулем ArcView 

3DAnalyst та вивчити його основні можливості. 

 

2. Задачі роботи 

2.5 Оволодіти основними елементами інтерфейсу пакета ArcView при підключенні 

модуля ArcView 3DAnalyst. 

2.6 Навчитися будувати 3D сцени та додавати дані в TIN. 

2.7 Отримати практичні навички з вирішення завдань з використанням безперервних 

просторових моделей. 

2.8 Створити проект згідно варіанту. 

 

3. Зміст роботи 

3.6 Здійснити запуск пакету ArcView, підключити модуль 3DAnalyst. 

3.7 Освоїти принципи роботи з інтерфейсом модуля 3DAnalyst. 

3.8 Оволодіти навичками роботи з модулем 3DAnalyst. 

3.9 Створити проект згідно варіанту. 

3.10 Оформити звіт. 

 

4. Вимоги до звіту 

Звіт про виконану роботу повинний включати: 

 титульний аркуш з назвою роботи та відомостями про виконавця; 

 мету та задачі роботи; 

 послідовність виконання роботи; 

 відповіді на контрольні питання. 

 

5. Методичні рекомендації 

5.1. Загальні відомості 

Додатковий модуль ArcView 3D Analyst надає інструменти геообработки, які 

дозволяють робити безліч різних операцій з аналізу, управління і перетворення даних для 

моделей поверхонь і тривимірних векторних даних. 
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Інструменти 3D Analyst дозволяють створювати і аналізувати дані поверхні, 

представлені в таких форматах як растр, USGS DEMs, DIED файли, “сирі” ASCII файли, 

тріангуляційна нерегулярна мережа (TIN).  

Аналіз геометричних відносин і властивостей об'єктів, інтерполяція растрових і 

різних TIN моделей, а також аналіз властивостей поверхні - ось лише деякі з великого 

числа можливостей, що надаються інструментами 3D Analyst. 

Можна також створювати сітки з точкових даних з використанням інтерполяторів, 

таких як IDW, сплайн або Крігінг. TINи можуть бути створені за допомогою тріангуляції 

властивостей, що представлені точками, лініями і полігонами або грідами. 

За допомогою цих поверхонь 3D Analyst може створювати точкові висоти, профілі, 

контури і багато іншого. Ця нова інформація, отримана в результаті аналізу поверхні, 

може бути використана сама по собі або подаватися назад в ArcView, для моделювання з 

іншими просторовими даними і операторами. 

Серед основних можливостей, що надає модуль ArcView 3D Analyst можна 

відзначити: 

 Створення реалістичних моделей поверхні з декількох джерел вхідного сигналу. 

 Визначення висоти в будь-якому місці на поверхні. 

 Знаходження того, що видно з точки спостереження. 

 Розрахунок об'ємної різниці між двома поверхнями. 

 Робота з 3D векторними шарами, щоб зробити реалістичні моделі 3D-середовища. 

 Візуалізація даних в 3D. 

5.2. Підключення модуля 3D Analyst 

Підключення модуля 3D Analyst здійснюється в такій послідовності: 

7. Запустіть програму ArcView. 

8. В меню Файл (File) виберіть опцію Розширення(Extensions). На екрані 

з’явиться вікно Extensions (рис. 8.1). 

9. Відмітьте галочкою потрібне розширення, в даному випадку 3D Analyst щоб 

активізувати його.  

Примітка. Модуль 3D Analyst є додатковим модулем, який розповсюджується за 

окремою ліцензією і може бути недоступним за її відсутності. 
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Рис. 8.1. Підключення модуля 3D 

Analyst 

6. Перегляд в перспективі 

3D сцени використовують ArcView View (Вид) для представлення і запиту до 

геоданих. Відкриємо проект для роботи з переглядом: 

1. Виберіть Open Project (Відкрити проект) з меню File (Файл). 

2. Додайте проект tutorl.apr (рис. 8.2). 

Коли проект відкритий, ви побачите два вікна, які належать до 3D сцені. Одне 

вікно 3D-сцена Таблиця контенту (Table of Contents), що називається 3D Scenel. Вона 

дуже схожа на Таблицю View (Вид), в ній перераховуються легенди для Теми в сцені. 

Друге вікно використовується для 3D-перегляду сцени з ім'ям 3D Scenel-Viewer1, яке 

необхідне для відображення Теми в 3D сцені. Ви можете відкрити стільки В’юерів 

(Viewer), скільки вам потрібно, і перемістити їх за межі вікна програми ArcView. 

 
Рис. 8.2. Підключення проекту в 3D Analyst. На сцені представлена 

поверхня Землі та будівлі 

6.1. Навігація в сцені 

3D сцени використовують для навігації спеціальні інструменти. Для цього 

необхідно: 

1. За допомогою програми перегляду Navigate та інструменту  обраємо 

курсором область на сцені. Натисніть ліву кнопку миші і перемістити мишу в 

будь-якому напрямку, щоб повернути дані. Залежно від того, скільки часу 

потрібно, щоб перемалювати тему, коли ви завіюєте навігацію, програмне 

забезпечення може переключатися на більш простої версії теми, як 3D 

обмежувальна рамка, щоб поліпшити продуктивність. при взаємодіїВиберіть 

Open Project (Відкрити проект) з меню File (Файл). 
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2. Натисніть праву кнопку миші і перемістіть мишу вгору і вниз, щоб збільшувати і 

зменшувати масштаб. 

3. Натисніть лівою і правою кнопки миші (або середню кнопку миші) і 

переміщайте мишу для панарамування (рис. 8.3). 

 

 
Рис. 8.3. Використання Навігації сцени в 3D Analyst. 

 

4. Натисніть Zoom (Масштаб) до Full Extent (Повного Охоплення)  у В’юері, 

щоб скинути перспективу. 

5. Натисніть кнопку Rotate Viewer (Повернути В’юер) , щоб вісь сцени 

оберталася автоматично. Натисніть ESC на клавіатурі або кнопку Stop 

(Зупинити) в правому нижньому кутку вікна програми Arc View, щоб зупинити 

обертання. 

 

6.2. Ідентифікація властивостей об’єкта 

Для ідентифікації властивостей необхідно: 

4. Зробити Bldg.shp і тему Dtm_tin активними. Ви повинні мати принаймні одну 

активну тему для активації інструменту Identify (Ідентифікувати) , який 

буде включений. Інструмент надає  інформацію про властивості, що містяться в 

активних темах. 

5. Виберіть інструмент Identify (Ідентифікувати) у Viewer. 

6. Клацніть по одному з будинків з курсором. Вікно Identify (Ідентифікувати) 

надає інформацію про об’єкт на який Ви вказали. 

7. Натисніть на іншу будівлю, щоб побачити свої записи. 

8. Натисніть на моделі місцевості, щоб отримати інформацію про неї (рис. 8.4). 
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Рис. 8.4. Ідентифікація властивостей в Viewer 

 

Ви можете ідентифікувати об’єкти в навігаційний режимі без необхідності 

перемикання на інструмент Identify (Ідентифікувати), утримуючи клавішу SHIFT на 

клавіатурі та одночасно натиснувши на одну з будівель або на моделі місцевості. 

 

6.3. Вибір властивостей об’єкта 

Для вибору властивостей необхідно: 

1. Виберіть інструмент Select Features (Вибір властивостей об’єкта). 

2. Переконайтеся, що Тема Bldg.shp активна. 

3. Клікніть по одній з будівель з курсором. Вона буде підсвічуватися. 

4. Клікніть на іншому будівлі, вибір буде переключатися. 

5. Утримуючи клавішу SHIFT на клавіатурі та клікаючи на будівлях, зробить 

множинну вибірку. 

6. Натисніть кнопку Open Theme Table (Відкрити таблицю теми). Прокрутіть 

таблицю, щоб побачити, що записи обраних будівель також виділені (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5. Вибір властивостей об’єкта інструментом Select 

Features в Viewer 

 

За допомогою інструмента Select в таблиці виберіть деякі із записи. Відповідні 

будівлі будуть виділені у вікні перегляду. 

6.4. Налаштування властивостей 3D сцени 

Для того, аби побачити Теми в найбільш зручному вигляді, а також налаштувати 

сцену для подальшого аналізу необхідно виконати відповідні операції в інструменті 

Properties: 

1. Виберіть інструмент Properties (Властивості) в меню 3D Scene. 

2. Натисніть кнопку Backgound color (Колір фону), виберіть темно-синій, і 

натисніть кнопку ОК. 

3. Змініть Vertical exaggeration factor (Коефіцієнт перебільшення по вертикалі) 

до 1,5, а потім натисніть кнопку OK (рис. 8.6). 
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Рис. 8.6. Налаштування 3D Scene 

7. Створення і заповнення 3D сцени 

Зі створення 3D сцени, починається робота в 3D Scene. Щоб зробити це, ви 

відкриєте нову 3D сцену, додасте Теми до неї, створите модель місцевості, а також 

визначите властивості для будівель, щоб відобразити їх в 3D. 

 

7.1. Відкриття нового документу 3D сцени  

Для аналізу даних необхідно створити 3D сцену, а саме: 

1. Зробіть вікно проекту активним, а потім виберіть команду New Project (Новий 

проект) в меню File (Файл). 

2. У меню Файл виберіть Extensions... (Розширення ...) потім виберіть 3D Analyst і 

натисніть кнопку ОК. 

3. Зробіть значок 3D-сцени в лівій частині вікна проекту активним. Вам може 

знадобитися прокрутити список іконок, перш ніж ви можете побачити його. 

4. Натисніть кнопку New (Новий), щоб відкрити нову 3D сцену (рис. 8.7). 

 

 
Рис. 8.7. Створення 3D Scene 
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7.2. Додавання даних до 3D сцени  

Для аналізу даних необхідно завантажити дані, а саме: 

1. Натисніть на кнопку Add Theme (Додати Тему)  . 

2. Встановіть Data Source Types (Типи джерел даних) на Feature Data Source 

(Векторний тип даних). 

3. Виберіть і додайте Brklinz.shp, Masspntz.shp і Perim.shp як теми. 

4. Натисніть кнопку Zoom to Full Extent (Масштабувати до повного перегляду). 

5. Додайте всі три теми для відображення (рис. 8.8). 

 

Теми Brklinz.shp і Masspntz.shp містять 3D об’єкти  і вони відображаються за 

допомогою їх Z значення. Перша тема містить масу в точках з вимірами локаотних висот. 

Інша містить структурні лінії, які є лінійними об'єктами на місцевості, такі як западини і 

хребти. Тема Perim.shp є межою для досліджуваної області. Так як це 2D об’єкт, то тема 

Perim.shp відображається прямокутником, під двома іншими темами. 

Ви будете використовувати ці три теми для створення моделі рельєфу на основі 

TIN. 

 
Рис. 8.8. Додавання даних до 3D Scene 

7.3. Створення TIN Теми для місцевості  

Для створення TIN Теми необхідно: 

1. На додаток до теми Perim.shp, яка вже повинна бути активною, зробіть теми 

Masspntz.shp і Brklinz.shp активними. 

2. Виберіть Create TIN From Features (Створити TIN з об’єктів) в меню Surface 

(Поверхня). 

3. У вікні діалогу Create new TIN (Створити новий TIN), виділіть запис 

Perim.shp в Active Feature Themes (Активні  Векторні Теми) і прокрутіть 
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список. Подивіться, які стандартні параметри перераховані для теми в полях 

праворуч. 

4. Виділіть дві інші теми, перераховані в списку Active Feature Themes, щоб 

побачити їх налаштування за замовчуванням. 

5. Натисніть кнопку ОК, а потім вкажіть каталог та ім'я вихідного TIN (рис. 8.9). 

 

 
Рис. 8.9. Створення TIN Теми для місцевості 

 

6. Виберіть Delete Themes (Видалити теми) з меню Edit (Правка), щоб видалити 

теми Perim.shp, Masspntz.shp і Brklinz.shp зі змісту; вони більше не потрібні. 

Відповідаючи на питання, виберіть Так, щоб видалити всі три теми. 

7. Увімкніть тему TIN. 
 

Діалогове спадаюче вікно Height (Висота) випадає у діалоговому вікні Create new 

TIN (Створити новий TIN) пропонує Shape-файл для обох Brklinz.shp і Masspntz.shp, але 

не для Perim.shp. Висоти для Perim.shp будуть прийматися від поверхні, що визначається 

масою точок і структурними лініями. 

 

7.4. Відображення висоти об’єктів 3D  

Щоб побачити будівлі, які відображаються в 3D зверху TIN, ви повинні вказати 

тему Bldg.shp, щоб отримати будівлю базових висот від поверхні TIN і виштовхувати їх з 

цієї бази на величину, рівну їх висоті: 

1. Натисніть на кнопку Add Theme (Додати Тему) і Data Source Types (Типи 

джерел даних) на Feature Data Source (Векторний тип даних). 

2. Додайте Bldg.shp в якості теми. 

3. Намалюйте тему Bldg.shp. Так як це 2D, то тема буде відображається 

прямокутником, під TIN (рис. 8.10). 



186 

 

 
Рис. 8.10. Додавання теми Bldg.shp до 3D Scene 

 

4. Зробіть тему Bldg.shp активною. 

5. У меню Theme (Теми) виберіть 3D Properties (Властивості 3D). 

6. В Assign base heights by (Присвоїти базову висоту за) натисніть кнопку 

Surface (Поверхня). 

7. У Extrude Features by Value or expression (Виштовхувати об’єкти за 

значенням або виразом) і натисніть кнопку Calculator (Калькулятор), 

розташовану праворуч від полоси прокрутки. 

8. Визначити вираз "[Stories] * 10" і натисніть OK (рис. 8.11). 

9. Встановіть в Extrude by (Виштовхувати за) Adding to min z value (Додавання 

до мін. Z значення). 

10. Натисніть OK в діалоговому вікні 3D Properties (рис. 8.12). 
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Рис. 8.11. Виштовхування об’єктів за виразом в 3D Scene 

 

 
Рис. 8.12. Відображення висоти об’єктів в 3D Scene 

 

Для того, щоб змінити колір будівель: 
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1. Двічі клацніть на легенду Теми Bldg.shp в змісті, щоб відкрити його редактор 

Legend. 

2. Встановіть Legend Type (Тип Легенди) до Unique Value (Унікальне значення) і 

Values Field (Значення поля) до Owner (Власник). 

3. Натисніть кнопку Apply (Застосувати) і закрийте редактор Legend (рис. 8.13). 

4. Тепер Ви можете використовувати властивості 3D сцени, щоб налаштувати 

вертикальне перебільшення, змінити колір фону або скинути за замовчуванням 

положення сонця. 

 

 
Рис. 8.13. Зміна кольорів будівель для теми Bldg.shp в 3D Scene 

 

Питання для самоконтролю 

29. Які прийоми представлення просторових даних реалізуются засобами ArcView 

GIS? 

30. У якому форматі можуть бути представлені дані для представлення їх у 

проектах ArcView GIS? 

31. Які просторові операції реалізуються засобами модуля Spatial Analyst? 

32. У чому полягають відмінності між дискретною і неперервною просторовими 

моделями подання геоданих? 

33. Які практичні завдання можна вирішувати з використанням безперервних 

просторових моделей? 

34. Для чого виконується перекласифікація? 

35. В чому полягає відмінність класифікації від перекласифікації? 
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Додаток З 

 

Варіанти практичного завдання до лабораторної роботи №7 

 

1. У відповідності із варіантом (за списком у журналі) оберіть дані для завдання. 

 
Варіант №1 

 

Варіант №16 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,1 90 90 5 1 1,3 85 80 5,1 

2 1,5 160 120 5,4 2 1,7 155 110 5,5 

3 1,4 130 130 5,1 3 1,6 125 120 5,2 

4 1,1 100 150 5,2 4 1,3 95 140 5,3 

5 1,0 110 140 5 5 1,2 105 130 5,1 

6 1,3 150 110 5,2 6 1,5 145 100 5,3 

7 1,2 130 160 5,3 7 1,4 125 150 5,4 

8 1,3 180 180 5,4 8 1,5 175 170 5,5 

9 1,2 150 170 5,5 9 1,4 145 160 5,6 

10 1,5 200 120 5,2 10 1,7 195 110 5,3 

11 1,6 170 160 5,1 11 1,8 165 150 5,2 

12 1,4 130 140 5 12 1,6 125 130 5,1 

13 1,1 100 90 5,5 13 1,3 95 80 5,6 

14 1,0 99 120 5,6 14 1,2 94 110 5,7 

15 1,3 120 130 5,1 15 1,5 115 120 5,2 

16 1,4 180 150 5,2 16 1,6 175 140 5,3 

17 1,6 170 170 5,3 17 1,8 165 160 5,4 

18 1,2 140 120 5,4 18 1,4 135 110 5,5 

19 1,0 110 100 5,5 19 1,2 105 90 5,6 

20 1,0 130 110 5,4 20 1,2 125 100 5,5 
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21 1,2 120 100 5,3 21 1,4 115 90 5,4 

Варіант №2 Варіант №17 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 130 95 5,1 1 1,0 140 110 5,3 

2 1,3 140 105 5,3 2 1,1 150 120 5,5 

3 1,5 150 110 5,3 3 1,3 160 125 5,5 

4 1,6 150 105 5,2 4 1,4 160 120 5,4 

5 1,6 160 115 5,6 5 1,4 170 130 5,1 

6 1,5 180 125 5,4 6 1,3 190 140 5,5 

7 1,3 180 120 5,2 7 1,1 190 135 5,4 

8 1,1 150 130 5,3 8 1,0 160 145 5,5 

9 1,2 100 130 5,4 9 1,0 110 145 5,6 

10 1,6 130 140 5,2 10 1,4 140 155 5,4 

11 1,2 120 160 5,2 11 1,0 130 175 5,4 

12 1,2 110 170 5,3 12 1,0 120 120 5,5 

13 1,3 150 120 5,4 13 1,1 160 135 5,6 

14 1,5 170 155 5,5 14 1,3 180 170 5,3 

15 1,5 160 165 5,1 15 1,3 170 170 5,3 

16 1,1 140 170 5,3 16 1,2 150 160 5,5 

17 1,2 140 120 5,2 17 1,0 150 135 5,4 

18 1,3 130 130 5,1 18 1,1 140 145 5,3 

19 1,3 120 155 5 19 1,1 130 170 5,2 

20 1,6 110 130 5,1 20 1,4 120 145 5,3 

21 1,6 180 135 5,4 21 1,4 190 150 5,6 

Варіант №3 Варіант №18 

точка 
  

точка 
  



191 

 

відбору 

зразка 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

відбору 

зразка 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 90 90 5 1 1,3 120 120 5,2 

2 1,3 120 120 5,2 2 1,4 105 105 5,4 

3 1,4 120 140 5,3 3 1,5 105 125 5,5 

4 1,5 100 150 5,3 4 1,6 130 135 5,5 

5 1,6 130 180 5,4 5 1,2 115 165 5,6 

6 1,7 150 170 5,2 6 1,3 135 155 5,4 

7 1,5 140 160 5,1 7 1,6 125 145 5,3 

8 1,5 160 150 5,3 8 1,6 145 135 5,5 

9 1,2 140 140 5,4 9 1,3 125 125 5,6 

10 1,1 150 130 5,1 10 1,2 135 115 5,3 

11 1,3 120 150 5,2 11 1,4 105 135 5,4 

12 1,5 100 160 5,3 12 1,6 140 145 5,5 

13 1,6 130 170 5,1 13 1,5 115 155 5,3 

14 1,4 130 180 5 14 1,5 115 165 5,2 

15 1,2 140 120 5 15 1,3 125 105 5,2 

16 1,2 120 110 5,2 16 1,3 105 95 5,4 

17 1,4 180 130 5,1 17 1,5 165 115 5,3 

18 1,3 170 140 5,3 18 1,4 155 125 5,5 

19 1,5 160 150 5,5 19 1,6 145 135 5,3 

20 1,2 150 160 5,6 20 1,3 135 145 5 

21 1,1 140 170 5,1 21 1,2 125 155 5,3 

Варіант №4 Варіант №19 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 90 80 5,4 1 1,0 100 95 5,6 

2 1,3 160 110 5,6 2 1,1 170 125 5,3 
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3 1,4 130 120 5,6 3 1,2 140 135 5,2 

4 1,5 100 140 5,5 4 1,3 110 155 5 

5 1,1 110 130 5,2 5 1,5 120 145 5,4 

6 1,2 150 100 5,6 6 1,0 160 115 5,1 

7 1,5 130 150 5,5 7 1,3 140 165 5,2 

8 1,5 180 170 5,6 8 1,3 190 160 5,3 

9 1,2 150 160 5,7 9 1,0 160 175 5,5 

10 1,1 200 110 5,5 10 1,3 180 125 5,3 

11 1,3 170 150 5,5 11 1,1 180 165 5,3 

12 1,5 130 130 5,6 12 1,3 140 145 5,6 

13 1,4 100 80 5,7 13 1,2 110 95 5,2 

14 1,4 99 110 5,4 14 1,2 109 125 5,6 

15 1,2 120 120 5,4 15 1,0 130 135 5,6 

16 1,2 180 140 5,6 16 1,0 190 155 5,8 

17 1,4 170 160 5,5 17 1,2 180 175 5 

18 1,3 140 110 5,4 18 1,1 150 125 5,6 

19 1,5 110 90 5,3 19 1,3 120 105 5,5 

20 1,2 130 100 5,4 20 1,0 140 115 5,6 

21 1,1 120 90 5,7 21 1,5 130 105 5,2 

Варіант №5 Варіант №20 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,1 120 80 5,2 1 1,3 115 70 5,3 

2 1,2 105 110 5,4 2 1,4 100 100 5,5 

3 1,4 105 120 5,5 3 1,6 100 110 5,6 

4 1,5 130 140 5,5 4 1,7 125 130 5,6 

5 1,5 115 130 5,6 5 1,7 110 120 5,7 
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6 1,4 135 100 5,4 6 1,6 130 90 5,5 

7 1,2 125 150 5,3 7 1,4 120 140 5,4 

8 1,1 145 170 5,5 8 1,3 140 160 5,6 

9 1,1 125 160 5,6 9 1,3 120 150 5,7 

10 1,5 135 110 5,3 10 1,7 130 100 5,4 

11 1,1 105 150 5,4 11 1,3 100 140 5,5 

12 1,1 140 130 5,5 12 1,3 135 120 5,6 

13 1,2 115 80 5,3 13 1,4 110 70 5,4 

14 1,4 115 110 5,2 14 1,6 110 100 5,3 

15 1,4 125 120 5,2 15 1,6 120 110 5,3 

16 1,3 105 140 5,4 16 1,5 100 130 5,5 

17 1,1 165 160 5,3 17 1,3 160 150 5,4 

18 1,2 155 110 5,5 18 1,4 150 100 5,6 

19 1,2 145 90 5,3 19 1,4 140 80 5,4 

20 1,5 135 100 5 20 1,7 130 90 5,1 

21 1,5 150 90 5,3 21 1,7 145 80 5,4 

Варіант №6 Варіант №21 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 120 135 5,7 1 1,3 180 170 5,5 

2 1,3 125 80 5,4 2 1,2 150 120 5,2 

3 1,5 110 110 5,3 3 1,5 200 160 5,1 

4 1,6 110 130 5,1 4 1,6 170 140 5 

5 1,6 135 140 5,5 5 1,4 130 90 5,5 

6 1,5 120 170 5,2 6 1,1 100 120 5,6 

7 1,3 140 160 5,3 7 1,0 99 130 5,1 

8 1,2 130 150 5,4 8 1,3 120 150 5,2 
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9 1,2 150 140 5,6 9 1,4 180 170 5,3 

10 1,6 130 130 5,4 10 1,6 170 120 5,4 

11 1,2 140 120 5,4 11 1,2 130 100 5,5 

12 1,2 110 140 5,7 12 1,0 100 110 5,4 

13 1,3 145 150 5,3 13 1,0 110 120 5 

14 1,5 120 160 5,7 14 1,1 150 110 5,2 

15 1,5 120 170 5,7 15 1,1 130 130 5,1 

16 1,4 130 110 5,9 16 1,2 180 150 5,2 

17 1,2 110 100 5,1 17 1,4 150 170 5,3 

18 1,3 170 120 5,7 18 1,4 200 120 5,4 

19 1,3 160 130 5,6 19 1,3 170 100 5,5 

20 1,6 150 140 5,7 20 1,1 130 110 5,4 

21 1,6 140 150 5,3 21 1,3 100 100 5,3 

Варіант №7 Варіант №22 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 120 120 5,3 1 1,4 125 130 5,4 

2 1,5 130 140 5,5 2 1,1 180 140 5,2 

3 1,5 100 130 5,6 3 1,0 170 160 5,2 

4 1,2 135 100 5,6 4 1,3 130 170 5,3 

5 1,1 110 150 5,2 5 1,4 100 120 5,4 

6 1,3 110 170 5,3 6 1,6 110 155 5,5 

7 1,5 120 160 5,1 7 1,2 150 165 5,1 

8 1,4 100 110 5 8 1,2 130 170 5,3 

9 1,4 160 150 5 9 1,5 180 120 5,2 

10 1,2 150 130 5,2 10 1,6 150 160 5,3 

11 1,2 140 80 5,3 11 1,4 200 170 5,1 



195 

 

12 1,4 130 110 5,5 12 1,1 170 180 5 

13 1,3 145 120 5,6 13 1,0 130 120 5 

14 1,5 130 70 5,3 14 1,3 100 110 5,2 

15 1,2 110 100 5,4 15 1,4 130 130 5,1 

16 1,1 170 110 5,5 16 1,6 100 140 5,3 

17 1,3 160 130 5,1 17 1,2 99 150 5,5 

18 1,2 150 150 5 18 1,0 120 170 5,3 

19 1,5 140 100 5 19 1,4 180 120 5,4 

20 1,6 120 80 5,2 20 1,1 170 155 5,5 

21 1,1 150 90 5,3 21 1,3 140 165 5,1 

Варіант №8 Варіант №23 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,4 120 170 5,3 1 1,3 120 150 5,2 

2 1,1 180 120 5,4 2 1,4 180 170 5,3 

3 1,0 170 155 5,5 3 1,6 170 120 5,4 

4 1,4 140 165 5,1 4 1,2 150 100 5,5 

5 1,1 110 170 5,1 5 1,0 200 110 5,4 

6 1,0 130 180 5 6 1,1 170 100 5,3 

7 1,3 120 120 5 7 1,5 130 140 5 

8 1,5 130 110 5,2 8 1,4 100 90 5,5 

9 1,3 180 130 5,1 9 1,1 99 120 5,6 

10 1,2 150 140 5,3 10 1,0 120 130 5,1 

11 1,5 200 150 5,5 11 1,3 180 150 5,2 

12 1,6 170 130 5,4 12 1,2 170 170 5,3 

13 1,4 130 140 5,2 13 1,3 140 120 5,4 

14 1,1 100 160 5,2 14 1,4 170 100 5,5 
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15 1,0 99 170 5,3 15 1,1 130 110 5,4 

16 1,3 120 120 5,4 16 1,0 100 120 5 

17 1,4 180 155 5,5 17 1,3 170 110 5,2 

18 1,6 170 165 5,1 18 1,4 140 170 5,3 

19 1,2 140 170 5,3 19 1,6 120 120 5,4 

20 1,0 165 120 5,2 20 1,2 180 155 5,5 

21 1,0 155   5,4 21 1,6 170 165 5,1 

Варіант №9 Варіант №24 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,3 170 120 5,1 1 1,2 140 150 5,2 

2 1,2 130 150 5,2 2 1,1 180 160 5,3 

3 1,3 100 170 5,3 3 1,5 150 170 5,1 

4 1,2 170 120 5,4 4 1,4 200 180 5 

5 1,2 140 100 5,5 5 1,1 170 120 5 

6 1,3 110 110 5,4 6 1,0 130 110 5,2 

7 1,5 170 100 5,3 7 1,3 100 130 5,1 

8 1,5 140 140 5 8 1,2 99 140 5,3 

9 1,3 110 90 5,5 9 1,3 120 150 5,5 

10 1,2 130 120 5,6 10 1,2 180 160 5,2 

11 1,3 120 130 5,1 11 1,5 170 170 5,3 

12 1,3 170 150 5,2 12 1,6 180 120 5,4 

13 1,6 130 170 5,3 13 1,4 170 155 5,5 

14 1,3 100 120 5,4 14 1,2 140 165 5,1 

15 1,2 99 100 5,5 15 1,5 110 160 5,2 

16 1,3 120 110 5,4 16 1,3 130 170 5,3 

17 1,2 180 120 5 17 1,2 120 120 5,4 
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18 1,6 170 110 5,2 18 1,5 140 155 5,5 

19 1,2 140 130 5,1 19 1,3 135 165 5,1 

20 1,5 135 140 5,3 20 1,2 125 170 5,3 

21 1,6 140 150 5,5 21 1,3 120 120 5,2 

Варіант №10 Варіант №25 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,4 120 120 5,4 1 1,3 170 120 5,1 

2 1,1 110 155 5,5 2 1,2 130 170 5,3 

3 1,0 150 165 5,1 3 1,3 100 120 5,4 

4 1,3 170 170 5,3 4 1,2 170 155 5,5 

5 1,4 160 140 5,2 5 1,0 140 165 5,1 

6 1,6 140 160 5,2 6 1,3 110 120 5,4 

7 1,2 140 170 5,3 7 1,4 99 100 5,5 

8 1,4 130 120 5,4 8 1,6 120 110 5,4 

9 1,1 140 155 5,5 9 1,2 180 100 5,3 

10 1,0 110 165 5,1 10 1,6 170 170 5,5 

11 1,3 130 170 5,3 11 1,2 140 120 5,2 

12 1,2 120 120 5,2 12 1,2 110 160 5,1 

13 1,3 200 150 5,2 13 1,3 130 140 5 

14 1,2 170 170 5,3 14 1,5 120 90 5,5 

15 1,5 130 120 5,4 15 1,5 170 120 5,6 

16 1,6 100 100 5,5 16 1,1 130 130 5,1 

17 1,4 99 110 5,4 17 1,2 100 150 5,2 

18 1,2 120 170 5,3 18 1,3 99 170 5,3 

19 1,6 180 120 5,4 19 1,3 120 120 5,4 

20 1,2 170 155 5,5 20 1,6 180 100 5,5 
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21 1,2 140 165 5,1 21 1,6 160 110 5,4 

Варіант №10 Варіант №26 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 130 170 5,3 1 1,3 155 120 5,4 

2 1,4 100 120 5,4 2 1,1 170 155 5,5 

3 1,1 110 155 5,5 3 1,5 130 165 5,1 

4 1,0 150 165 5,1 4 1,4 100 170 5,3 

5 1,3 130 150 5,2 5 1,1 99 170 5,1 

6 1,2 180 160 5,3 6 1,0 120 180 5 

7 1,3 150 170 5,1 7 1,3 180 120 5 

8 1,1 200 180 5 8 1,2 180 110 5,2 

9 1,5 170 120 5 9 1,3 170 130 5,1 

10 1,4 130 110 5,2 10 1,2 140 130 5,4 

11 1,1 100 130 5,1 11 1,5 110 140 5,2 

12 1,0 170 140 5,3 12 1,6 130 160 5,2 

13 1,3 140 150 5,2 13 1,4 120 170 5,3 

14 1,2 110 170 5,3 14 1,4 170 120 5,4 

15 1,3 180 120 5,4 15 1,1 130 155 5,5 

16 1,2 170 100 5,5 16 1,0 100 165 5,1 

17 1,5 140 110 5,4 17 1,3 99 170 5,3 

18 1,3 110 120 5,4 18 1,4 120 170 5,3 

19 1,2 130 155 5,5 19 1,6 120 120 5,4 

20 1,3 120 165 5,1 20 1,2 180 155 5,5 

21 1,2 135 170 5,3 21 1,1 170 165 5,1 

Варіант №11 Варіант №27 

точка 
  

точка 
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відбору 

зразка 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

відбору 

зразка 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 145 170 5,5 1 1,2 130 120 5,6 

2 1,6 125 120 5,2 2 1,4 100 130 5,1 

3 1,2 180 160 5,1 3 1,1 110 150 5,2 

4 1,2 170 140 5 4 1,0 150 170 5,3 

5 1,1 140 90 5,5 5 1,3 130 120 5,4 

6 1,0 110 120 5,6 6 1,2 180 150 5,2 

7 1,3 130 130 5,1 7 1,3 150 170 5,3 

8 1,4 120 150 5,2 8 1,5 200 120 5,4 

9 1,6 130 170 5,3 9 1,4 170 100 5,5 

10 1,2 120 120 5,4 10 1,1 130 110 5,4 

11 1,5 110 100 5,5 11 1,0 100 100 5,5 

12 1,4 150 110 5,4 12 1,3 110 110 5,4 

13 1,1 170 160 5,3 13 1,2 130 160 5,3 

14 1,0 160 170 5,1 14 1,3 120 170 5,1 

15 1,3 140 180 5 15 1,2 170 180 5 

16 1,2 140 120 5 16 1,5 130 180 5 

17 1,3 140 110 5,2 17 1,6 100 120 5 

18 1,2 140 130 5,1 18 1,2 170 110 5,2 

19 1,5 130 140 5,3 19 1,6 140 130 5,1 

20 1,6 130 150 5,5 20 1,2 110 140 5,3 

21 1,4 170     21 1,2 125 150 5,5 

Варіант №12 Варіант №28 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,3 140 160 5,2 1 1,3 140 170 5,5 

2 1,2 140 170 5,3 2 1,5 140 120 5,2 
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3 1,3 130 160 5,3 3 1,6 130 160 5,1 

4 1,2 130 170 5,1 4 1,2 130 140 5 

5 1,1 170 180 5 5 1,2 170 90 5,5 

6 1,0 140 120 5 6 1,3 170 120 5,6 

7 1,3 110 110 5,2 7 1,5 160 130 5,1 

8 1,4 130 130 5,1 8 1,5 140 150 5,2 

9 1,6 120 140 5,3 9 1,1 140 170 5,3 

10 1,2 130 150 5,5 10 1,2 130 120 5,4 

11 1,2 100 120 5,6 11 1,3 170 100 5,5 

12 1,2 110 130 5,1 12 1,4 140 110 5,4 

13 1,3 150 150 5,2 13 1,1 110 120 5,6 

14 1,5 130 170 5,3 14 1,2 130 130 5,1 

15 1,5 180 120 5,4 15 1,4 120 100 5,5 

16 1,1 150 170 5,3 16 1,1 140 110 5,4 

17 1,2 200 120 5,4 17 1,0 140 160 5,3 

18 1,3 170 100 5,5 18 1,3 130 120 5,4 

19 1,3 130 110 5,4 19 1,2 130 155 5,5 

20 1,6 100 100 5,3 20 1,3 170 165 5,1 

21 1,6 120 110 5,1 21 1,1 150 170 5,3 

Варіант №14 Варіант №29 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 120 120 5,4 1 1,6 135 160 5,2 

2 1,6 110 155 5,5 2 1,5 155 170 5,3 

3 1,2 150 165 5,1 3 1,3 130 110 5,4 

4 1,2 170 170 5,3 4 1,2 100 160 5,3 

5 1,2 160 140 5 5 1,1 110 170 5,1 
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6 1,4 140 90 5,5 6 1,2 150 180 5 

7 1,1 140 120 5,6 7 1,6 130 100 5,5 

8 1,0 130 130 5,1 8 1,2 180 110 5,4 

9 1,3 130 150 5,2 9 1,2 150 100 5,3 

10 1,2 170 170 5,3 10 1,3 200 120 5,2 

11 1,3 140 120 5,4 11 1,5 170 160 5,1 

12 1,3 110 100 5,5 12 1,5 130 140 5 

13 1,5 130 110 5,4 13 1,1 100 90 5,5 

14 1,5 100 160 5,3 14 1,2 170 120 5,6 

15 1,1 170 170 5,1 15 1,4 140 130 5,1 

16 1,2 140 180 5 16 1,1 110 150 5,2 

17 1,3 110 120 5,4 17 1,0 130 170 5,3 

18 1,3 150 120 5,4 18 1,3 120 120 5,4 

19 1,6 170 155 5,5 19 1,4 180 100 5,5 

20 1,6 140 165 5,1 20 1,6 170 160 5,2 

21 1,2 110 170 5,3 21 1,2 140 170 5,3 

Варіант №15 Варіант №30 

точка 

відбору 

зразка 

  
точка 

відбору 

зразка 

  

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

Гумус, 

% Фосфор Калій рН 

1 1,2 170 100 5,5 1 1,3 140 170 5,3 

2 1,5 130 110 5,4 2 1,2 125 120 5,4 

3 1,4 100 160 5,3 3 1,4 120 155 5,5 

4 1,6 170 170 5,1 4 1,1 110 165 5,1 

5 1,2 140 180 5 5 1,0 150 160 5,1 

6 1,2 110 140 5 6 1,3 170 140 5 

7 1,3 170 90 5,5 7 1,2 160 90 5,5 

8 1,5 140 120 5,6 8 1,3 140 120 5,6 
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9 1,5 120 130 5,4 9 1,3 140 130 5,1 

10 1,1 110 140 5,2 10 1,5 130 150 5,2 

11 1,2 150 160 5,2 11 1,5 140 170 5,3 

12 1,3 170 170 5,3 12 1,1 110 120 5,4 

13 1,4 160 120 5,4 13 1,2 130 100 5,5 

14 1,1 140 155 5,5 14 1,3 120 110 5,4 

15 1,0 140 165 5,1 15 1,3 170 100 5,5 

16 1,3 130 170 5,3 16 1,6 130 110 5,4 

17 1,4 130 120 5,6 17 1,6 100 160 5,3 

18 1,6 100 130 5,1 18 1,5 170 170 5,1 

19 1,2 170 150 5,2 19 1,3 140 180 5 

20 1,5 140 170 5,3 20 1,2 110 160 5,2 

21 1,3 110 120 5,4 21 1,1 120 170 5,3 

 

2. Необхідно оцифрувати схему полів наданих викладачем згідно обраних даних. 

3. Заповнити оцифровані полігони даними відповідно за варіантами. 

3. За допомогою інтерполяції побудувати поверхні та контури за варіантами.  

4. Оберіть назву для свого проекту і збережіть його у своїй папці. 

5. Роздрукуйте варіанти тематичних карт. 
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