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Н а основе анализа документации, гіубликаций и опьіта работьі с ГИС- 

технологиями в качестве инструментальньїх средств создания и ведення 

картографической базьі данньїх вьібрана полнофункциональная ГИС копании 

ESRI - A R C /IN FO  под управлением W indows N T, со средствами интеграцнн с 

промьішленной С У БД  Oracle - SDE, позволяющей об'ьединить разнородную  

информацию в еднной базе данньїх.

Основними трудностями при реализации подобньїх проектов 

являются:

-  отсутствие нормативно-правового обеспечения по вопросам 

чрезвьічайньїх ситуаций;

-  отсутствие єдиних стандартов представлення картографической 

информации в Украине;

-  отсутствие циф рових карт регионов, и У краини  в целом.

В РИ А П  ЧС, подчиненной областной администрации, должньї входить 

информационньїе центри областних служб, подцерживаюіцих 

жизнеобеспечение населення региона.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЬІЕ ПАСПОРТА ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНИХ ОБЬЕКТОВ 

Евгений Романенко, Владимир Ткаченко, Алексей Кривохатский

(Государственний научно-производственний центр СФДУ, Харьков)

Создание на Украине Правительственной информационно-аналитической 

системи по чрезвьічайньїм ситуациям (ПИАС ЧС) преднолагает развитие 

информационньгх инфраструктур, включающих в себя распределенние банки 

данньїх по обвектам повьішеиной опасности, технического состояния систем 

жизниобеспечения, трубопроводов, мостов и др. коммуниканий с возможностью 

оперативного представлення зтой информации в кризисний центр ПИАС ЧС.

Новие требования, гіредьявляемьіе к пре до ставленню и хранению 

информации, определяют новие задачи Госцентра СФДУ по созданию и развитию
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принципиально новьіх видов страховой документации, в том числе:

- создание геоинформационньїх паспортов (ГИП) для обьектов, требующих 

пространственного описання и привлечения картограф ического материала;

- хранение геоинформационньїх паспортов в распределенной промьппленной

С У Б Д ;

- обеспечение оперативного предоставления данньїх паспортов в центральньїе

и региональньїе органьї управлення;

- обеспечение защитьі баз данньїх геопаспортов от несанкцинированного

доступа;
- интеграция геоинформационньїх паспортов в геоинформационньїе системи 

различньїх уровней (районньїе, муниципальнне, региональньїе,

правительственньїе).

Отличиями создаваемого банка ГИГ1 должньї стать сами принципи его

организации:

- создаваемьій банк данньїх имеет общегосударственное значение;

- в основе формализованного описання обьектов должна бьіть єдиная модель 

данньїх - геоинформационньїй паспорт обьекта, включающая в себя 

интегрированньгй комплекс проектной, зксплуатационной, топографической, 

вербальной и другой документации, представленной в растровом и векторном виде;

. - для разработки слоев (страниц) ГИП должньї использоваться

общепринятьіе (в государственном масштабе) формати данньїх и 

промьішленньїе инструментальньїе средсгва разработки;

- для ведення банка данньїх должна бьіть использована одна из 

промьшіленньїх СУБД (Oracle, Sybase, Illustra, Informix);

- СУБД должна обеспечивать об^ектно-ориентированнуто технологию 

доступа к данньїм в архитектуре клиент-сервер и интеграцию пространственной и 

атрибутивной информации с разделением прав и защитой от несанкционованного 

доступа.

В докладе рассмотрена обобщенная обьектно-ориентированна модель 

геоинформационного паспорта д ія  техногенно- и зкологически опасньїх обьектов,
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технические решения для задач разработки, хранения и предоставления ГИП в 

региональнне и правительственньїе аналигические системи по чресіьічайннм

ситуациям.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ: 

“АГРОМ ЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ М ОНІТОРИНГ ТА П РО ГНО З ВРОЖАЮ ” 

Леонід Ліщитович Анатолій Прокопенко Віктор Соколов

(ДНВЦ  “П рирода) (Укргідрометцентр) (Федерація космонавтики України)

Екологічний стан України суттєво залежить від точності прогнозу 

кількості та якості врожаю  основних сільськогосподарських культур. Н а 

протязі останніх десятиріч держава доручає виконувати цю роботу одночасно 

декільком відомствам: М інсільгосппроду, Держкомгідромету, М інстату та 
УААН.

На сьогодні для виконання цього великого комплексу робіт, що потрібні 

при створенні поточного прогнозу врожаю , найбільше зберіглася 

організаційна структура лише в системі Держкомгідромету. Н агадаємо, що 

перші підрозділи гідрометслужби в Україні створювалися саме для 

агрометеорологічного прогнозування з метою інформаційного забезпечення 

агрономічних заходів та прогнозу врожаю . Н а відміну від первинних даних, що 

використовую ться для прогнозу врожаю  у М інстаті та М інсільгосппроді, лише 

агрометеорологічні прогнози будуються на об’єктивних природних 

показниках. Тому саме у системі Укргідромету встала нагальна проблема 

розробки формалізованих баз даних та створення ком п’ютерних технологій 

для накопичення просторово прив’язаних вихідних агрометеорологічних 

даних, ДЗЗ інформації, моделювання продукційного процесу та побудови 

прогнозу врожаю.

За період 1994-96 pp. були виконані певні попередні розробки:

- побудовано 115 фенологічних карт по 15 основним культурам по всім 
фенофазам їх розвитку;

-створені таблиці імовірності строків настання певних фаз розвитку для 7 

основних культур обстеження посівів;
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