
16 Географія для допитливих

 

Мабуть, ви нерідко зустрічали цей термін у засобах масової 
інформації та в повсякденному житті. Що ж таке ці географічні 
інформаційні системи?

ГеоГрафічні 
інформаційні системи

нашої з вами діяльності, тобто це кар-
ти, які висвітлюють якусь одну тему або 
поєднання взаємопов’язаних тем. Коли 
з’явилися знімки Землі з повітря та з су-
путників, стало можливим створювати 
тематичні карти більших ділянок земної 
поверхні з дуже високою точністю, тобто 
наближених до реальності. Але для роботи 
з великою кількістю отриманої інформації 
знадобилися нові інструменти, які б до-
зволили обробляти та використовувати її 
по-новому.

Такі інструменти було розроблено 
після того, як у картографії почали засто-
совувати комп’ютерну техніку. Треба було 
створити цілу низку потужних засобів, 
необхідних для пошуку, зберігання і об-
робки безлічі географічних даних для 
використання в різних сферах життя (на-
приклад, в автомобільному транспорті,  
у військових справах і навіть комуналь-
ному господарстві). Цей набір і є тим, що 
сьогодні називають географічною інфор-
маційною системою (скорочено просто ГІС).

Географічна інформаційна система —  
не просто засіб представлення, збере-
ження та подання даних про властивості 
земної поверхні. ГІС дозволяє аналізувати 
та обробляти ці дані в інтерактивному 
режимі (тобто в доступному для нас із 
вами вигляді), а також прогнозувати 
подальші події.

Навіть усім відомі шкільні 
атласи створено завдяки 
використанню ГІС.

Дані, які збирали мореплавці, манд-
рівники, географи, топографи завжди ма-
ли велике практичне значення, тому для 
зручності їх використання й наочності 
складалися карти земної поверхні. Як ви 
вже знаєте, існують карти різних типів: 
якщо топографічні карти можна вважа-
ти картами загального користування, 
то тематичні карти (більшість карт у ва-
ших навчальних атласах) створюються 
саме для розв’язання більш складних за-
вдань, пов’язаних із певними сферами 
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Це вже трохи зрозуміло, але хочется 
конкретніше — що таке ГІС і «з чим його 
їдять»? У назві «географічна інформацій-
на система» є два терміни: «географія» 
й «інформаційна система». Одним із 
найважливіших завдань, які стоять пе-
ред сучасними географами, є вивчення 
зв’язків між територією і результатами 
життєдіяльності людини. При цьому го-
ловним джерелом інформації є карта —  
графічне зображення того чи іншого яви-
ща, яке ми з вами можемо спостерігати 
на невеликій ділянці земної поверхні або 
навіть на всій Землі. 

Другий термін — «інформаційна систе-
ма» — можна визначити як послідовність 
операцій, яка починається з планування 
досліджень і закінчується використан-
ням отриманої інформації для прийняття 
практичних рішень. Начебто розібралися. 
Отже, ГІС — це система для роботи з да-

ними, які орієнтовані у просторі та мають 
своє місце в ньому, таку собі точну «адре-
су», — координати. Іншими словами, ГІС  
є одночасно і «домом» для цих просторо-
вих даних, і набором засобів, необхідних 
для їх обробки.

Як це виглядає на практиці? — спи- 
таєш ти. В ідеалі це має бути так. На-
тискаєш пару клавіш на комп’ютері, а тобі 
видається найповніша інформація про об-
рані об’єкт чи явище на поверхні Землі, про 
те що з ними відбувається зараз і що буде 
відбуватися за певних умов. Наприклад, 
цікаво було би поспостерігати за Ґольф- 
стрімом, змінами його потужності протя-
гом певного часу, і побачити, що станеться 
на Землі, якщо течія змінить свій напрямок? 
Тобто ГІС не що інше, як нове відгалуження 
в дослідженнях із географії. І, забігаючи на-
перед, розкрию тобі велику таємницю, що 
вивчати ГІС — дуже перспективно, бо до 
ідеалу ще далеко. Виявляється, простежити 
всі взаємозв’язки у природі, а тим більше 
наслідки втручання в неї людини ми ще не 
вміємо. Географію, як науку, що поєднує 
знання майже усіх наук, а разом із нею і ГІС, 
чекає новий етап розвитку. Займай «вільні 
місця» вже зараз!

Д. Писарєв

У ногу з часом


