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Соціально-економічний
стан

Економіка
та фінанси 

Екологія і
природокористування 

Транспорт і
зв'язок

Комунальне господарство, 
архітектура і будівництво

МУНІЦИПАЛЬНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА

МУНІЦИПАЛЬНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА

архітектура і будівництво

Охорона здоров’я, освіта і 
культура

Громадський порядок
і безпека, ліквідація НС

Соціально-політичний
стан 

Адміністративне управління і 
політика

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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СКЛАД МУНІЦИПАЛЬНОЇ СКЛАД МУНІЦИПАЛЬНОЇ ГІСГІС (МГІС)(МГІС)
• Адміністрація міста (власник базових геопросторових баз 

даних і співвласник компонентів МГІС)

• Електромережа

• Водоканал

• Тепломережа

• Газове господарство

• Електрозв'язок

• ЖКГ, благоустрій та ін.

• ШРБУ (дорожня мережа, стан інженерних комунікацій)

• БТІ, земельний кадастр

• Муніципальний транспорт

• Спеціальні служби (МВС, МНС, швидка допомога та ін.)

• Планування і розвиток інфраструктури міста

• Інші міські служби та підприємства

• Інші користувачі

Основна мета побудови муніципальної ГІС - консолідація всіх муніципальних
інформаційних ресурсів в єдиному сховищі даних на єдиній геопросторовій основі, з
використанням єдиної системи кодування і класифікації об'єктів обліку. Лише в
цьому випадку МГІС не буде "однобокою" і зможе охопити всі сфери процесу
муніципального управління, а користувачі цієї системи отримують можливість
синхронізувати між собою процеси своєї діяльності.



Узагальнена структура МГІСУзагальнена структура МГІС

Засоби перегляду і аналітики
статистика, картограми, діаграми, графіки, аналітичні 

звіти, стратегічне планування, контроль

Сховище даних

Файлове 
сховище

База 
атрибутивних 

даних

База
геопросторових 

даних

Керівництво

Оператори

Адміністратори

Засоби введення і редагування
атрибутивної і картографічної інформації, даних ДЗЗ, 

завантаження файлів документів, підключення СКБД і т.д.

Засоби WEB-публікації
відомостей (в т.ч. 
геопросторових)

Web-сторінки

Інтернет

Інтернет-користувачі

АдміністраториЗасоби адміністрування
повноважень користувачів по доступу до інформації, 

виконання функцій резервного копіювання і відновлення 
даних та інших адміністративних операцій

Засоби віддаленого 
доступу

до даних (в т.ч. 
геопросторових)

Оператори віддалених АРМ

TCP/IPІнтернет

Побудова МГІС на основі “клієнт-серверних” технологій



Проектування структур баз 
геопросторових та 

атрибутивних даних

Поставка програмного 
забезпечення ГІС, навчання 

персоналу, створення єдиної 
бази геопрострових даних

11 22

Етапи створення МГІС:Етапи створення МГІС:

Проведення дослідної 
експлуатації, уточнення вимог 
до МГІС, впровадження МГІС у 

промислову експлуатацію

Гарантійне обслуговування. 
Супроводження та подальший 

розвиток МГІС

33 44



Етап Етап I.I. Побудова та супроводження бази Побудова та супроводження бази 
геопросторовихгеопросторових даних МГІС. Проектування структур даних МГІС. Проектування структур 

баз атрибутивних данихбаз атрибутивних даних

Формування структури бази даних Формування структури бази даних Формування структури бази даних Формування структури бази даних 
містобудівного кадаструмістобудівного кадастру



Інформаційні складові відомостей Інформаційні складові відомостей 
про будьпро будь--який просторовий об'єктякий просторовий об'єкт

в МГІСв МГІС

Побудова бази геопросторових даних МГІС

Просторова
інформація

опис місця розташування 
об'єкту, координати (B, L, H)

Атрибутивна
інформація

опис об'єкту: найменування, 
призначення, кадастровий 

код, номер, адреса і т.д.

Додаткова
інформація у вигляді 

файлів

електронні копії дозвільних 
документів, схеми, 

фотоматеріали, відео та ін.

СКБД, 
но м.б. і ГІС

ГІС,
но м.б. і СКБД

Файл-сервер,
но м.б. і СКБД, і ГІС



Побудова бази геопросторових даних МГІС

Розробка структури і визначення складу бази геопросторових даних МГІС



Розробка бази метаданих Розробка бази метаданих Розробка бази атрибутивних данихРозробка бази атрибутивних даних

ISO 19115ISO 19115

Побудова бази геопросторових даних МГІС



Єдина система класифікації та Єдина система класифікації та кодування кодування об'єктів обліку МГІСоб'єктів обліку МГІС

Побудова бази геопросторових даних МГІС

Наявність налаштованих класифікаторів (бібліотек) умовних знаків



Забезпечення розподіленого доступу до Забезпечення розподіленого доступу до геопросторовоїгеопросторової інформації МГІСінформації МГІС

Технологія ГІС Сервер
призначена для забезпечення
віддаленого доступу
Користувачів до геопросторових
баз даних, відповідно до
визначених для них
повноважень (Авторизація).

ГІС Сервер надає віддалений
доступ до векторних карт,
растрів і матриць. З'єднання
встановлюється по протоколу

Побудова бази геопросторових даних МГІС

ГІС Сервер

База 
геопросторових 

даних

ГІС ПАТ 
"Вінницяобленерго"

ГІС Сервер

ГІС Сервер

База 
геопросторових 

даних

ГІС ОДА Вінницької 
області Користувачі

"товстий клієнт"

встановлюється по протоколу
TCP/IP.
ГІС Сервер виконує управління
транзакціями в процесі доступу
багатьох користувачів, ведеться
журнал контролю, резервне
копіювання даних.

Всі дані можуть бути закриті або
відкриті для копіювання з ГІС
Сервера - в обмінні формати, в
буфер обміну або на інші карти.

Користувачі

"товстий клієнт"

Користувачі

ГІС Сервер

Користувачі
База 

геопросторових 
даних

"товстий клієнт"

"тонкий клієнт"

МГІС м. Вінниці

Геопросторові дані можуть розміщуватися на декількох ГІС
Серверах та локально на робочих місцях Користувачів – таким
чином забезпечується сумісна обробка великого об'єму
геопросторових даних та висока продуктивність системи.

Приклад впровадження - побудова розподіленої регіональної ГІС Вінницької області



Етап Етап II.III.I Закупівля програмного забезпечення Закупівля програмного забезпечення ГІСГІС,,
навчання персоналунавчання персоналу



ГІСГІС СерверСервер
ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА

Зовнішні Зовнішні 
СКБДСКБД

ГІСГІС
"Панорама""Панорама"
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Підсистема ведення бази геоданихПідсистема ведення бази геоданих

Засоби створення та редагуванняЗасоби створення та редагування

•• ГІСГІС "Карта 2011""Карта 2011"

•• "Панорама Редактор""Панорама Редактор"

Користувачі МГІСКористувачі МГІСПідсистема доступу користувачів 
Підсистема Адміністрування

Підсистема доступу користувачів 
Підсистема Адміністрування

Програма моніторингу баз Програма моніторингу баз 
даних та оновлення картданих та оновлення карт

Функціональна структура МГІСФункціональна структура МГІС

TCP/IP

Базовий комплект програмного забезпечення МГІС

Робочі місцяРобочі місця

• Настільна ГІС "Карта 2011"

•• ГІСГІС "Панорама 2011 Міні""Панорама 2011 Міні"

•• МГІС "Земля і Нерухомість"МГІС "Земля і Нерухомість"

•• ГІСГІС "Панорама АВТО""Панорама АВТО"

•• Прикладні додаткиПрикладні додатки

•• "Тонкий клієнт""Тонкий клієнт"

GISGIS WebServerWebServer

СКБДСКБД

База Атрибутивних База Атрибутивних 
ДанихДаних

База База ГеопросторовихГеопросторових
ДанихДаних

"Панорама""Панорама"

WebWeb--браузери, браузери, ГеосервісиГеосервіси

•• "Панорама Редактор""Панорама Редактор"

•• Модуль Модуль 3D3D--аналізуаналізу

•• ГІСГІС Panorama MobilePanorama Mobile

•• "Тонкий клієнт""Тонкий клієнт"

•• Internet ExplorerInternet Explorer

•• MozillaMozilla FirefoxFirefox

•• та іншіта інші

КористувачіКористувачі

T
C

P
/I

P

ImageryCreatorImageryCreator
•• ФормуванняФормування картикарти вв растровомурастровому
виглядівигляді уу форматіформаті PNG/PNG/JPGJPG длядля WebWeb

•• OracleOracle

•• MSMS SQLSQL ServerServer

•• MSMS AccessAccess

•• тата інін..

•• ВекторніВекторні картикарти

•• РастровіРастрові картикарти

•• МатричніМатричні картикарти

ІнтранетІнтранет

ІнтернетІнтернет

•• НаданняНадання вв середовищісередовищі ІнтернетІнтернет
геопросторовоїгеопросторової інформаціїінформації уу виглядівигляді
графічногографічного зображення,зображення, підключенняпідключення
додо БД,БД, формуванняформування звітів,звітів, тата інін..

ГІС-технології "Панорама" – основа створення МГІС



Приклади реалізації проектів на основі ГІС-технологій "Панорама"

Регіональні/Муніципальні Регіональні/Муніципальні ГІСГІС::

Використання програмного забезпечення ГІС "Панорама"
НДІ оборонних технологій МО України, частини Воєнно-Топографічного Управління ГШ, Картографічний центр МО, Центр
аеронавігаційного забезпечення авіації ЗС України, "Украероцентр" (головний оперативний підрозділ ОЦВС ОПР),
Національна академія оборони України, Академія Сухопутних військ, Харківський університет Повітряних Сил

Розробка спеціалізованого програмного забезпечення в інтересах МО
НДІ АКС "Екотех", ДП "НДІ "Квант", ТОВ НВП "Аеротехніка", ТОВ "МАРКЕТ-МАТС"

Регіональна ГІС Вінницької ОДА (з 2009 р., "клієнт-серверна", ведення геопросторових баз даних, містобудівних баз
даних, моніторингу та облік корисних копалин та ін.)

Муніципальна ГІС м. Вінниці (з 2001 р., повнофункціональна розподілена "клієнт-серверна" МГІС)

Ведення єдиної бази геопросторових даних м. Дніпропетровська масштабу 1:500 (з 2008 року, залучено
більше 30 підприємств різних форм власності – державної, комунальної, приватної)

Міністерство оборони УкраїниМіністерство оборони України

Корпоративні Корпоративні ГІСГІС::
ДП Обслуговування повітряного руху України "Украерорух" (поставка ГБД, ПЗ для підготовки та видання

документів аеронавігаційної інформації)

ПАТ "Вінницяобленерго" (розробка "клієнт-серверної" ГІС електропостачання)

Великі сільськогосподарські холдинги України (поставка даних ДЗЗ, створення ГБД, комплексні ГІАС для
ведення кадастру земель, GPS-моніторингу рухомих ТЗ, інтеграція з обліковими системами 1С)

Басейнові управління водних ресурсів України, Державні управління охорони навколишнього
природного середовища (ГІАС екологічного моніторингу державного, регіонального та місцевого рівнів та ін.) - участь в
проектах сумісно з Вінницьким національним технічним університетом

більше 30 підприємств різних форм власності – державної, комунальної, приватної)

Створення кадастру придомових територій м. Суми 1:500 (з 2011 року, КП "Сумижитло")

Муніципальна ГІС м. Олександрія (з 2012 року, "клієнт-серверна", ведення геопросторових баз даних)

Створення містобудівного кадастру м. Полтава (з 2012 року, управління з питань містобудування та архітектури)

Створення містобудівного кадастру м. Кривий Ріг (з 2012 року, управління містобудування та архітектури)

Cтворення топографічних планів м. Артемівська (з 2012 року, управління муніципального розвитку)



Відгук про впровадження МГІС в м. Вінниці (2001-2012 рр.)

Впровадження повнофункціональної "клієнтВпровадження повнофункціональної "клієнт--серверної" МГІС м. Вінницісерверної" МГІС м. Вінниці
На сьогодняшній день в міській раді розгорнутий ГІС Сервер та локальна мережа з більш ніж 25 РМ "товстих клієнтів" різноманітного ПЗ

ГІС "Панорама". Ведуться бази геопросторових даних (більше 80 шарів): чергова електронна карта міста масштабу 1: 2000, карта інженерних
комунікацій масштабу 1: 500, до яких підключені містобудівні, кадастрові, та ін. бази атрибутивних даних. Розгорнуто внутрішній геопортал
міської ради, а також зовнішні геопортали "Карта звернень громадян м. Вінниці" та "Транспортна мобільність". Запущена єдина
Диспетчерська система муніципального транспорту (на основі GPS-навігації) - прибирання територій, вивезення сміття, "міськсвітло",
ритуальні послуги, та ін. Також у складі диспетчерської служби "Цілодобова варта 15-60" до системи підключені оперативні (ремонтні)
автомобілі Вінницьких міських електричних мереж.

До питань інформатизації залучені не лише всі підрозділи міської ради, а і інші служби і підприємства міста (ПАТ "Вінницяобленерго",
КП "Вінницятепломережі", КП "Водоканал", БТІ, МНС, Міліція та ін.), багато хто з яких також вже використовує ПЗ ГІС "Панорама".



3-4 грудня 2009 року, м. Вінниця
Семінар "Досвід застосування програмних продуктів КБ "Панорама" при
веденні інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності"

Метою даного Семінару було - обмін досвідом щодо організації
інформаційного забезпечення у містах, а також представлення
можливостей сучасних ГІС-технологій, які дозволять швидко та
якісно обробляти дані ДЗЗ, складати плани територій, складних
будівель (наземне, повітряно-лазерне сканування, тривимірне
вимірювання площини тощо), створювати інформаційно-
аналітичні системи та ін.
В семінарі прийняли участь біля 50 представників від 20

державних установ, навчальних закладів, приватних
підприємств і організацій з різних областей та міст України.



Етап II.IЕтап II.III Створення та супроводження базових Створення та супроводження базових 
геопросторовихгеопросторових даних МГІСданих МГІС

• Адміністрація міста (створення базових геопросторових баз даних)



Клієнт

Доступ до просторових даних різних джерел через Доступ до просторових даних різних джерел через ГІСГІС СерверСервер

ГІС Сервер

Авторизований
доступ

Г
е

о
п

р
о

с
то

р
о

в
а

ін
ф

о
р

м
а

ц
ія Векторні карти

Растрові карти

Матричні дані

Наповнення бази геопросторових даних МГІС

ГІС Сервер призначений для забезпечення віддаленого доступу до геопросторових даних користувачів
програм ГІС "Карта 2011", "Панорама-Редактор", "ГІС Панорама Міні 2011", ГІС "Панорама АВТО" та інших
програм, розроблених на базі ГІС-ядра "Панорама". Контроль роботи з даними. Резервне копіювання даних.

Доступ до даних:
"Немає доступу"
"Тільки перегляд"
"Подивитися і взяти собі"
"Редагування на Сервері"

ГІС Сервер надає цілодобовий доступ до геопросторових даних 365 днів на рік



Побудова бази геопросторових даних МГІС

ГІС Сервер

 Наповнення даними та редагування інформації ("товсті клієнти")

Забезпечення розподіленого доступу до Забезпечення розподіленого доступу до геопросторовоїгеопросторової інформації МГІСінформації МГІС

 Доступ до інформації Користувачів за допомогою
внутрішнього геопорталу ("тонкі клієнти"), з урахуванням їх
прав доступу

Приклад впровадження - побудова МГІС м. Вінниці



Підтримка різних картографічних проекцій та систем координатПідтримка різних картографічних проекцій та систем координат

DATUM …
…dX, dY, dH

…

УСК2000

… WGS-84
MCK…
CK-63 …

… CK-42

Наповнення бази геопросторових даних МГІС

Перетворення проекцій "на льоту" з автоматичним перерахунком точки прив'язки



Технологія обробки растрових данихТехнологія обробки растрових даних
 Завантаження растрових даних (BMP, TIFF(GeoTIff), JPG, MrSID та ін.);

 Використання файлів прив'язки, у тому числі у файл світової прив'язки, TAB
та ін.; 

 Прив'язка растру по двох точках, трансформація по рамці номенклатурного 
листа, трансформація по набору опорних точок;

 Формування растрового району робіт (мозаїка растрів);

 Система дозволяє працювати з необмеженою кількістю растрів, кожен з 
яких може складати до 8Гб.

Наповнення бази геопросторових даних МГІС

 Вивантаження зображення карти (вектор + растр) у 
формати растрових даних (BMP, TIFF, EPS, EMF);

 Збереження параметрів прив'язки растру (координати, 
просторовий дозвіл), у тому числі у файл світової 
прив'язки,TAB та ін.

Формування єдиної мозаїки з растрових даних (планшети, аерофотознімання)



Технологія обробки растрових данихТехнологія обробки растрових даних

Наповнення бази геопросторових даних МГІС

Космічна зйомка (0.5 м). Створення (оновлення) опорного плану 1:5000



Завантаження Завантаження геопросторовихгеопросторових даних різних форматівданих різних форматів

MIF/MID (MapInfo)

DXF (AutoCAD)

SHP/DBF (ArcView)

IN4 (XML)

DXF/DBF

Текстові файли (TXT, XYH, CSV…)

Растри PCX, TIFF, BMP, GEOTIFF, JPEG…

GPS Garmin, Magellan…

GPS OziExplorer (WPT, RTE, PLT, EVT)

GPS Польський формат (MP)

Растри MrSid (SID, JPEG2000, NITF)

Наповнення бази геопросторових даних МГІС

Матриці SRTM, GEN, GeoTIFF…

DGN (MicroStation)
GPS NMEA 0183 (TXT)

S57GRD (PHOTOMOD) KLT (АТЛАС)

GPS Garmin, Magellan…

Файли геодезичних приладівGoogle (KML)

Протоколи OGC (GML, WMS, WFS)

Інтероперабельність (англ. interoperability - здатність до взаємодії)



Приклад доступу до Приклад доступу до геопросторовихгеопросторових даних за допомогою Webданих за допомогою Web--сервісівсервісів

Наповнення бази геопросторових даних МГІС

Завантаження даних з 
геопорталів за 

протоколами OGC WFS

Узагальнені дані

 Підключення в якості шарів даних з WEB-сервісів DigitalGlobe, Google, Yahoo!, OSM, Yandex, Kosmosnimki та ін.
(всього 17 протоколів доступу до геопорталів і 34 джерела даних)

Інтероперабельність (англ. interoperability - здатність до взаємодії)

Дані з сервісу OGC
WMS на платформі

"ArcGIS"

Узагальнені дані
(сумісне відображення) 

в ПЗ "Панорама"

Дані додані з локального РМ у 
форматах ГІС "Панорама" 
(дані ДЗЗ та векторні шари)



Розвинуті засоби створення і редагування об'єктів векторних картРозвинуті засоби створення і редагування об'єктів векторних карт

Більше 100 
режимів інтерактивної і 
автоматизованої обробки 
даних.

Створення, 
редагування метричного і 
семантичного опису 
об'єктів, 
забезпечення 
топологічних 
взаємозв'язків.

Контроль і фіксація дій 
оператора.

Наповнення бази геопросторових даних МГІС

оператора.

Автоматизований 
контроль коректності 
даних.



Етап II.Етап II.IIIIII Створення тематичних (прикладних) Створення тематичних (прикладних) 
компонентів МГІСкомпонентів МГІС

• Електромережа
• Водоканал
• Тепломережа
• Газове господарство
• Електрозв'язок
• ЖКГ, благоустрій та ін.
• ШРБУ (дорожня мережа, дорожній кадастр та ін.)
• БТІ, земельний кадастр
• Муніципальний транспорт
• Спеціальні служби (МВС, МНС, швидка допомога та ін.)
• Планування і розвиток інфраструктури міста
• Інші міські служби та підприємства

• Інші шари



 наочність інформації про правовий
статус земель;

 оперативний пошук даних про
об'єкт оренди як візуально по карті,
так і по характеристикам ділянок;

 можливість обліку зон обмежень і
сервітутів.

Створення тематичних (прикладних) компонентів МГІС

ГІСГІС "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР""ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР"

 обробка (імпорт/експорт) файлів
IN4/XML (файли обміну даними
результатів землевпорядних робіт в
електронному вигляді на магнітних
носіях)

Створення та ведення кадастрових карт



ГІСГІС "СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ""СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"

Створення тематичних (прикладних) компонентів МГІС

ГІС ПАТ "Вінницяобленерго" - Схема електропостачання м. Вінниці



ГІСГІС "СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ""СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"

Створення тематичних (прикладних) компонентів МГІС

АРМ ведення атрибутивної БД ГІС ПАТ "Вінницяобленерго"



ГІСГІС "ВОДОКАНАЛ""ВОДОКАНАЛ"

Створення тематичних (прикладних) компонентів МГІС

Інтерактивне проектування інформаційних систем. Підключення до зовнішніх СКБД



ГІСГІС "БТІ І ЖКГ""БТІ І ЖКГ"

Створення тематичних (прикладних) компонентів МГІС

Інтерактивне проектування інформаційних систем. Підключення до зовнішніх СКБД



ГІСГІС "РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ""РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ"

Створення тематичних (прикладних) компонентів МГІС

Інтерактивне проектування інформаційних систем. Підключення до зовнішніх СКБД



Етап II.Етап II.IVIV Формування Формування геопросторовихгеопросторових
ресурсів МГІСресурсів МГІС

• Базові геопросторові бази даних МГІС

• Електромережа
• Водоканал
• Тепломережа
• Газове господарство
• Електрозв'язок
• ЖКГ, благоустрій та ін.
• ШРБУ (дорожня мережа, дорожній кадастр та ін.)
• БТІ, "Земля і Нерухомість"
• Муніципальний транспорт
• Спеціальні служби (МВС, МНС, швидка допомога та ін.)
• Планування і розвиток інфраструктури міста
• Інші міські служби та підприємства
• Інші шари



Створення єдиної бази растровоСтворення єдиної бази растрово--векторних даних МГІСвекторних даних МГІС

Формування геопросторових ресурсів МГІС

ГІС ПАТ "Вінницяобленерго" - Схема електропостачання м. Вінниці

Висока продуктивність системи (мозаїка з
1190 планшетів М 1:500, об'єм даних 80 Гб)



Створення єдиної бази растровоСтворення єдиної бази растрово--векторних даних МГІСвекторних даних МГІС

Формування геопросторових ресурсів МГІС

ГІС ПАТ "Вінницяобленерго" - Схема електропостачання м. Вінниці



Забезпечення розподіленого доступу до Забезпечення розподіленого доступу до геопросторовоїгеопросторової інформаціїінформації МГІСМГІС

Формування геопросторових ресурсів МГІС

ГІС ПАТ "Вінницяобленерго" - Схема електропостачання м. Вінниці

Висока продуктивність системи (дані знаходяться
на двох ГІС Серверах, об'єм даних 90 Гб)



Створення єдиної бази растровоСтворення єдиної бази растрово--векторних даних МГІСвекторних даних МГІС
В даний час практично всі організації різних

форм власності (державні, комунальні,
приватні – більше 30), що працюють по місту,
використовують ГІС "Панорама" для
створення векторних карт з результатами
виконання ТГР і наступної їх здачі у відділ
забезпечення діяльності містобудівного
кадастру КП "ЦМАЗК" і інженерну геолого-
геодезичну службу міста у складі ГоловАПУ
міської ради.

Формування геопросторових ресурсів МГІС

Ведення єдиної бази геопросторових даних м. Дніпропетровська М 1:500

Згідно розпорядження Дніпропетровської
міської ради № 255 від 23.02.11р. "Про
вдосконалення технології ведення матеріалів
геофондів міста М 1:500" – з 01.07.11р.
здійснюється реєстрація, збереження,
утримання, систематизація, поповнення та
оновлення матеріалів геофондів міста
масштабу 1:500 виключно в електронному
(векторному) вигляді". Формат SXF(TXF) –
ГІС "Панорама".



Створення єдиної бази растровоСтворення єдиної бази растрово--векторних даних МГІСвекторних даних МГІС

В інтересах міського комунального
підприємства "Сумижитло" Сумської
міської ради, на базі програмного
забезпечення ГІС "Карта 2011" була
розроблена електронна карта міста в
масштабі 1:500.

Формування геопросторових ресурсів МГІС

Створення кадастру прибудинкової території м. Суми М 1:500

В ході виконання робіт було векторизовано
більше тисячі багатоквартирних будинків міста і
визначені площі основних вулиць і доріг,
прибудинкових доріг (проїздів), газонів, тротуарів і
дитячих майданчиків, створена атрибутивна база
даних.

В результаті, на основі визначених (уточнених)
площ прибудинкових територій розраховується
тариф для населення за прибирання території.



ЧЕРГОВИЙ ПЛАН 1: 2000 КАДАСТРОВИЙ ПЛАН

Формування геопросторових ресурсів МГІС

Приклади геопросторових даних МГІС м. Вінниці

ОПОРНИЙ ПЛАН 1: 5000ПЛАН ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ 1: 500



КАРТА КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТІВГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

Формування геопросторових ресурсів МГІС

МІСТОБУДІВНІ БАЗИ ДАНИХМІСТОБУДІВНІ БАЗИ ДАНИХ

Приклади геопросторових даних МГІС м. Вінниці



Етап Етап IIIIII. Проведення дослідної експлуатації МГІС, . Проведення дослідної експлуатації МГІС, 
уточнення вимог до, впровадження МГІС у промислову уточнення вимог до, впровадження МГІС у промислову 

експлуатаціюексплуатацію..

Рішення прикладних завдань МГІСРішення прикладних завдань МГІС



Підсистема "Аналіз даних" Підсистема "Аналіз даних" 
• побудова буферних зон
• формування списків і наборів об'єктів
• виконання оверлейних операцій зі

списками і окремими об'єктами

Схема "Червоних 
ліній"

Рішення прикладних завдань МГІС

• рішення розрахункових завдань по визначенню
довжини, відстані і площі

• виконання розрахункових операцій по семантиці
і вимірювальним показникам об'єктів



Рішення прикладних завдань МГІС

Муніципальна Муніципальна ГІСГІС "Земля і Нерухомість""Земля і Нерухомість"

 Облік земель і землекористувачів

 Ведення чергової кадастрової карти

 Ведення адресного реєстру

Доопрацювання на основі узгодженого з Вінницькою міською радою ТЗ 

 Реєстрація прав

 Ведення реєстрів та довідників

 Формування статистичної 
звітності

 Реєстрація обтяжень і сервітутів



Колір умовного знаку змінюється 
синхронно з показником в базі даних 

"Законослухняність об'єкту":

зелений колірзелений колір - господарюючий суб'єкт 
справно сплачує податки

жовтийжовтий колірколір - господарюючий суб'єкт не
справно сплачує податки

червонийчервоний колірколір - немає надходжень

- Аналіз інформації, що поступає, і виявлення нештатних ситуацій
- Оперативна візуалізація і автоматична зміна зовнішнього вигляду об'єкту моніторингу на карті відповідно до 
певних відстежуваних показників

Оперативний моніторинг стану об'єктів облікуОперативний моніторинг стану об'єктів обліку

Рішення прикладних завдань МГІС

Досягається просто за рахунок відповідних налаштувань параметрів
відображення об'єкту в Класифікаторові (бібліотеці) умовних знаків.
Як тільки значення показника об'єкту, що впливає на зовнішній вигляд, зміниться,

об'єкт автоматично буде відображений відповідно до нового значення.

червонийчервоний колірколір - немає надходжень
податків до бюджету по цьому об'єкту

Динамічна зміна обстановки (інформації на карті)



Характер ґрунту на ділянці
земляних робіт, розрахунок 

об'єму (затрат) земельних робіт

Підсистема "Будівництво і архітектура" Підсистема "Будівництво і архітектура" 

Рішення прикладних завдань МГІС

Перелік комунікацій

1 Магістральний газопровід
2 Водопровід
3 Каналізація

Всього: 3

Власник Водоканал

Глибина (м) 2

Діаметр (дюйм) 5

Дата прокладки 10.1992

Матеріал Сталь

Ступінь зносу (%) 55

Заявка на виконання 
земляних робіт



Підсистема "Імпорт і обробка геодезичних вимірів" Підсистема "Імпорт і обробка геодезичних вимірів" 

Рішення прикладних завдань МГІС

Комплекс геодезичних завдань

 Імпорт геодезичних вимірів з форматів приладів: RAW (Nicon); SDR33
(Sokkia); R4, R5, M5, REC500 (Trimble); GTS-6, GTS-7 (Topcon); 3Ta5, 3Ta5P
(УОМЗ); DC1 (Pentax), IDX (Leica), автоматичне визначення конфігурації вимірів і
ручне редагування;
 Створення пікетів по координатах з формалізованих текстових файлів (XYH,
MET, CSV, CXYH);
 Завантаження координат з текстових файлів довільного формату;
 Отримання координат пікетів в режимі прямого читання даних від GPS-
приймача, підключеного до комп'ютера або по модему;
 Імпорт координат з файлів GPS-приймачів у форматі NMEA 0183.



Створення спеціальних карт і моделей геологічного середовищаСтворення спеціальних карт і моделей геологічного середовища

Аналіз інженерно-
геологічних умов району

Оцінка можливості виникнення обвалів, 
зсувів, облік карстової небезпеки

Рішення прикладних завдань МГІС

Оцінка складу ґрунтів, рельєфу

Комплекс геологічних завдань



Рішення прикладних завдань МГІС

Підсистема "Тривимірне (Підсистема "Тривимірне (3D3D) моделювання місцевості") моделювання місцевості"

Об'ємне моделювання місцевості, наземних і підземних комунікацій

ГІС "Карта 2011" дозволяє вести 3D-карту комунікацій, що
дає уявлення про їх реальне розташування в просторі.
Модель можна повертати для зручності так, щоб оцінити
взаємне розташування необхідних об'єктів, реальну глибину
їх залягання, трудомісткість доступу.

ПІДЗЕМНІ КОМУНІКАЦІЇ



Рішення прикладних завдань МГІС

Підсистема "Моніторинг екологічного стану" Підсистема "Моніторинг екологічного стану" 

Комплекс 3D аналізу – створення моделей поверхонь і рішення завдань просторового аналізу



Рішення прикладних завдань МГІС

Фотофіксація процесів і порушень в повсякденній діяльності.
Ведення географічно прив'язаної бази фотографій

Підсистема "Моніторинг екологічного стану" Підсистема "Моніторинг екологічного стану" 

Моніторинг стану навколишнього природного середовища



Рішення прикладних завдань МГІС

Підсистема "Моніторинг екологічного стану" Підсистема "Моніторинг екологічного стану" 

Моніторинг стану навколишнього природного середовища



Рішення прикладних завдань МГІС

Використання шару "Земляні роботи" та 
географічно прив'язаної бази даних фотографій

Підсистема "Моніторинг повсякденної діяльності" Підсистема "Моніторинг повсякденної діяльності" 

Моніторинг стану проведення земельних робіт по місту



Головні завдання підсистеми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації

Екстрене реагуванняПрогнозування НС

Попередження, пом'якшення
наслідків НС

Міжвідомча координація дій

Підсистема "Надзвичайні ситуаціїПідсистема "Надзвичайні ситуації –– Запобігти. Врятувати. ДопомогтиЗапобігти. Врятувати. Допомогти..""

Рішення прикладних завдань МГІС

ЗАХОДИ:
 Постійні 
 Оперативні

Забезпечення безпеки громадян

Інтероперабельність (англ. interoperability - здатність до взаємодії)



Підсистема "Оперативна обстановка" Підсистема "Оперативна обстановка" 

Рішення прикладних завдань МГІС

Проведення сумісних навчань з цивільної оборони
(моделювання НС, проведення розрахунків та ін.)

Базовий ГІС-додаток для силових структур (МВС, МНС, МО та ін.) – ГІС "Оператор"

Створення та ведення чергових карт (нанесення КВО
та ведення їх паспортів, розрахунок сил і засобів та ін.)



Спеціальне програмне забезпечення "Моделювання кризових (надзвичайних) ситуацій на
критично важливих об'єктах" призначено для виконання оцінного і прогнозного моделювання
різних надзвичайних ситуацій і оцінки потенційних наслідків їх розвитку

затоплення території в результаті підвищення рівня
(повінь, паводок);

затоплення території в результаті гідродинамічних
аваріях на сховищах виробничих відходів і
водосховищах;

На даний час побудова моделей розвитку надзвичайних ситуацій (аварій) виконується по наступних сценаріях:

Підсистема "Моделювання кризових (надзвичайних) ситуацій"Підсистема "Моделювання кризових (надзвичайних) ситуацій"

Рішення прикладних завдань МГІС

водосховищах;

пожежа на території КВО:

• горіння проливів рідких продуктів;

• горіння речовин в місткості;

• горіння типу "вогняна куля";

вибух паливно-повітряних сумішей (ППС);

поширення аварійних хімічно-небезпечних речовин
(АХНР) при розгерметизації, викидах або проливах;

аварійний розлив нафтопродуктів;

поширення радіоактивних забруднень місцевості при
аваріях на об'єктах атомної енергетики.

Моделювання НС, оцінка наслідків



Застосування 3DЗастосування 3D--моделей місцевості для комплексної оцінки обстановки в моделей місцевості для комплексної оцінки обстановки в 
ході запобігання та реагування на НСході запобігання та реагування на НС

 Оглядово-ландшафтні
 Детальні:

 Надземні будови/споруди;
 Підземні комунікації;
 Інтер'єр (всередині будівель).

 Віртуальна присутність на місці аварії
Керівника, що приймає рішення

 Всебічна оцінка ситуації і формування
цілевказівок мобільним підрозділам

Рішення прикладних завдань МГІС

Моделювання надзвичайної ситуації КВО і прилегла до нього територія

Моделювання НС, оцінка наслідків



Оцінка наслідків затоплення внаслідок розливу водоймищОцінка наслідків затоплення внаслідок розливу водоймищ

Рішення прикладних завдань МГІС

Моделювання НС, оцінка наслідків



Визначення зони забруднення 
внаслідок розливу соляної кислоти

Розрахунок чисельних характеристик 
для прогнозування наслідків 

хімічного забруднення територій

Визначення зони забруднення внаслідок розливу соляної кислотиВизначення зони забруднення внаслідок розливу соляної кислоти

Рішення прикладних завдань МГІС

Розрахунок мінімального шляху 
від пожежної частини до місця 

аварії

Розрахунок мінімальної 
відстані для евакуації людей

Моделювання НС, оцінка наслідків



Підсистема "Рішення мережевих (транспортних/навігаційних)Підсистема "Рішення мережевих (транспортних/навігаційних) завдань"завдань"
Розрахунок основних і запасних маршрутів слідкування 

бригад, евакуації громадян і т.д.

Граф 
автомобільних 

доріг

Запропонований 
маршрут

Пошук мобільних підрозділів поблизу об'єкту "НС" із заданим 
часом досяжності

Об'єкт:
"НС"

Рішення прикладних завдань МГІС

Опис запропонованого 
маршруту, формування звіту

20-хвилинна 
зона 

досяжності

Робота з картами об'єктів 
інженерних мереж:

(визначення альтернативних шляхів -
в обхід аварійної ділянки)

Робота з Графом мереж (дорожньої, інженерних комунікацій)



-- Контроль переміщення небезпечних вантажівКонтроль переміщення небезпечних вантажів
-- Управління мобільними підрозділами Управління мобільними підрозділами GPS/ГЛОНАСС

Рішення прикладних завдань МГІС

Диспетчерське управління мобільними бригадамиДиспетчерське управління мобільними бригадами

Автоматизоване виявлення 
позаштатних ситуацій:

- відхилення від маршруту;
- вихід із заданої геозони;
- перевищення часу стоянки;
- аналіз показників бортової апаратури 
- і т.д.

Безпосередня взаємодія з приймачами GPS і ГЛОНАСС



ГІС Panorama Mobile на КПК

Підсистема "Навігаційний супровід мобільних об'єктів" Підсистема "Навігаційний супровід мобільних об'єктів" 

Рішення прикладних завдань МГІС

ГІС сімейства "Панорама" на стаціонарних і
мобільних ПК (ОС Windows, Linux та ін.)

 Забезпечення діяльності мобільних підрозділів
 Введення в систему просторової прив'язки об'єктів за результатами 
огляду (польових робіт)
 Віддалений доступ до БГД, редагування даних в польових умовах і т.д.

Безпосередня взаємодія з приймачами GPS і ГЛОНАСС



Підсистема "GPSПідсистема "GPS--моніторинг транспортних засобів"моніторинг транспортних засобів"

 визначення місцеположення техніки і 
відображення позиції і шляху технічного 
засобу на картографічній основі;

 відображення службових параметрів: 
швидкість, стан датчиків, рівень палива і 
т.д.;

 передача команд управління 
технічним засобам.

Рішення прикладних завдань МГІС

 контроль і управління об'єктами моніторингу;

 планування і облік переміщень об'єктів;

 ведення списку геозон і маршрутів руху;

 фіксація подій (на підставі показників 
датчиків, аналізу показників моніторингу 
(швидкість і курс), розташування об'єктів 
відносно маршрутів і геозон).

Контролюємі 
технічні 
засоби

Спеціалізована ГІС "Панорама АВТО"



Карта умовних знаків

Зовнішній вигляд полігону формується
заздалегідь (серія об'єктів) і може залежати
від значення одного або двох показників

Підсистема "Тематичне картографування"Підсистема "Тематичне картографування"

Рішення прикладних завдань МГІС

В якості початкових даних можуть
використовуватись як значення
атрибутивних характеристик об'єктів
карти, так і дані із зовнішніх джерел (СКБД
Oracle, MS SQL Server, dBase, MS Access,
MS Excel та інші, а також будь-яких
джерел, що підключаються через ODBC)

Градієнтне зафарбування

Колір полігону визначається числовим
значенням показника моніторингу, як
число може використовуватися код
класифікованих даних



Підсистема "Оформлення графічних документів. Друк карт" Підсистема "Оформлення графічних документів. Друк карт" 
Поліпшення наочності з урахуванням вимог по оформленню 
карт; Підготовка схем, атласів; Формування розчленованих 

зображень (CMYK) карти для офсетного друку

Рішення прикладних завдань МГІС

Автоматизація підготовки графічних документів Рішень міської ради

 Друк всієї карти, вибір довільної області, друк "по об'єкту";

 Поділ карти на друкарські сторінки;

 Вставка OLE-об'єктів;

 Формування легенди карти та зарамкового оформлення та ін.



Підсистема "Оформлення графічних документів. Друк карт" Підсистема "Оформлення графічних документів. Друк карт" 

Рішення прикладних завдань МГІС

Альбом "Адресна схема міста Вінниці" 
- схема розміщення сторінок альбому

Альбом "Адресна схема міста Вінниці" 
- сторінка альбому

Комплекс підготовки карт до видання



Етап Етап IIIIII..II Створення Ситуаційного центру Створення Ситуаційного центру 
((геопорталугеопорталу) міської ради) міської ради((геопорталугеопорталу) міської ради) міської ради



Ситуаційний центр може бути використано в
самих різних ситуаціях:

- для підтримки прийняття рішень на основі
візуалізації і поглибленої аналітичної обробки
оперативної інформації;

- для моніторингу стану об'єктів управління з
прогнозуванням розвитку ситуації на основі
аналізу інформації, що поступає;

Ситуаційний центр може бути використано в
самих різних ситуаціях:

- для підтримки прийняття рішень на основі
візуалізації і поглибленої аналітичної обробки
оперативної інформації;

- для моніторингу стану об'єктів управління з
прогнозуванням розвитку ситуації на основі
аналізу інформації, що поступає;

Створення Ситуаційного центру

- для моделювання наслідків
управлінських рішень, на базі
використання геоінформаційно-
аналітичних систем;

- для оперативного управління в
кризових (надзвичайних) ситуаціях;

- для моніторингу повсякденних процесів;

- в якості Командного центру керівництва
міста.

- для моделювання наслідків
управлінських рішень, на базі
використання геоінформаційно-
аналітичних систем;

- для оперативного управління в
кризових (надзвичайних) ситуаціях;

- для моніторингу повсякденних процесів;

- в якості Командного центру керівництва
міста.



• Адміністрація міста (власник базових геопросторових баз 
даних і співвласник компонентів МГІС)

• Електромережа

• Водоканал

• Тепломережа

• Газове господарство

• Електрозв'язок

• ЖКГ, благоустрій та ін.

• ШРБУ (дорожня мережа, стан інженерних комунікацій)

Створення Ситуаційного центру

Ведення (Ведення (та актуалізаціята актуалізація) єдиної бази ) єдиної бази геопростровихгеопрострових даних МГІСданих МГІС

• БТІ, земельний кадастр

• Муніципальний транспорт

• Спеціальні служби (МВС, МНС, швидка допомога та ін.)

• Планування і розвиток інфраструктури міста

• Інші міські служби та підприємства

• Інші власники

Основна мета побудови муніципальної ГІС - консолідація всіх
муніципальних інформаційних ресурсів в єдиному сховищі даних на єдиній
геопросторовій основі, з використанням єдиної системи кодування і класифікації
об'єктів обліку. Лише в цьому випадку МГІС не буде "однобокою" і зможе охопити
всі сфери процесу муніципального управління, а користувачі цієї системи
отримують можливість синхронізувати між собою процеси своєї діяльності.



Ведення (Ведення (та актуалізаціята актуалізація) єдиної бази ) єдиної бази геопростровихгеопрострових даних МГІСданих МГІС

Створення Ситуаційного центру

- підтримка прийняття рішень на основі візуалізації і
поглибленої аналітичної обробки достовірної інформації;

- моніторинг стану об'єктів управління з прогнозуванням
розвитку ситуації на основі аналізу достовірної інформації;

- визначення фактів самовільної забудови (розміщення
МАФів, гаражів і т.д.), появи місць звалищ сміття, самовільної
вирубки зелених насаджень та ін.;

- збільшення надходження податків (кадастрові системи);

- зменшення зайвих виробничих витрат (точне визначення
місць розкопки, уникнення пошкоджень "чужих" інженерних
комунікацій) та … багато-багато іншого

- підтримка прийняття рішень на основі візуалізації і
поглибленої аналітичної обробки достовірної інформації;

- моніторинг стану об'єктів управління з прогнозуванням
розвитку ситуації на основі аналізу достовірної інформації;

- визначення фактів самовільної забудови (розміщення
МАФів, гаражів і т.д.), появи місць звалищ сміття, самовільної
вирубки зелених насаджень та ін.;

- збільшення надходження податків (кадастрові системи);

- зменшення зайвих виробничих витрат (точне визначення
місць розкопки, уникнення пошкоджень "чужих" інженерних
комунікацій) та … багато-багато іншого

Використання достовірних геопросторових даних 

Центральна частина міста Дергачі 
(районний центр), Харківська область

Центральна частина міста Люботина (місто 
обласного підпорядкування), Харківська область

Проходження магістрального 
газопроводу високого тиску



ВЕЛИКОМАСШТАБНИЙ ПЛАН (М 1: 2 000)ВЕЛИКОМАСШТАБНИЙ ПЛАН (М 1: 2 000)ОГЛЯДОВА КАРТА МІСТА (М 1: 10 000)ОГЛЯДОВА КАРТА МІСТА (М 1: 10 000)

Створення Ситуаційного центру

Ведення єдиної бази Ведення єдиної бази геопростровихгеопрострових даних МГІСданих МГІС

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАНДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІЇ 
(ОБ(ОБ''ЄКТУ) МОНІТОРИНГУ (М 1: 500)ЄКТУ) МОНІТОРИНГУ (М 1: 500)

 об'єкт карти + відомості в атрибутивній базі даних
= об'єкт обліку

 кожному шару МГІС відповідає рівень ієрархії в
атрибутивній базі даних

 розподілений доступ користувачів до баз
геопрострових даних, контроль (аудіт) за роботою
користувачів, резервне копіювання даних та ін.

 єдина схема інформаційного обміну

 автоматичне оновлення (синхронізація)
геопросторових даних та інформації з баз даних

Консолідація даних та їх наглядне представлення 



Забезпечення Забезпечення геопросторовимигеопросторовими та довідковими данимита довідковими даними

Створення Ситуаційного центру

 Швидкий та зручний доступ до єдиної інфраструктури
геопросторових даних (векторних, растрових, матричних карт,
даних ДЗЗ, інформації з зовнішніх баз даних).
 Забезпечується робота з "Атласом карт", що дозволяє
інтегрувати різні просторові дані на певну територію, отримувати
оперативний доступ до необхідних даних.

Зв'язок об'єктів карти з проектною і результатно-дозвільною документацією



вибір об'єкту з списку перегляд детальної інформації перегляд об'єкту на карті

Забезпечення Забезпечення геопросторовимигеопросторовими та довідковими данимита довідковими даними

Створення Ситуаційного центру

вибір об'єкту з списку перегляд детальної інформації
про об'єкт

перегляд об'єкту на карті

вибір об'єкту на карті перегляд детальної інформації про 
об'єкт

перегляд додаткової інформації
про об'єкт

Довідково-інформаційні системи



Етап Етап IIIIII..IIII Розробка Розробка геопорталугеопорталу містобудівного містобудівного 
кадаструкадаструкадаструкадастру



НормативноНормативно--правова базаправова база

Розробка геопорталу

Геопортал містобудівного кадастру – сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних, що підтримують метадані
про геоінформаційні ресурси містобудівного кадастру і забезпечують доступ до них та до публічних інформаційних ресурсів
містобудівного кадастру в Інтернеті

 Міжнародні стандарти ISO 9100

 Нормативні документи європейської ініціативи INSPIRE

 Законодавство України

 Державні стандарти України (ДСТУ)

 Міжвідомчі стандарти 

 Вимоги до умовних знаків і позначенням, цифрові класифікатори

Технологічна базаТехнологічна база

Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 559 "Про містобудівний кадастр" 

 Правила цифрового опису картографічної інформації

 Формати даних

 Технологія створення і оновлення цифрових карт і планів

 Технологія конвертування даних

 Технологія завантаження цифрових карт в бази даних

 Технологія інформаційного обміну 

 Технологія багатокористувацького доступу

 Технологія побудови інфраструктури просторових даних:

 підсистема збору і накопичення просторових даних
 підсистема ведення баз геопросторових даних
 підсистема публікація геопросторових даних



Сервер

"Тонкий клієнт"

WebWeb--сторінкисторінки

HTTPHTTP--запитизапити

Інтернет
(http-протокол)

Інтернет-користувачі

• Публікація геопросторових даних на WEB-порталах
• Надання доступу до геопросторових даних засобами стандартизованих геосервісів (наприклад, Web Map 

Service (WMS), Web Feature Service Interface Standard (WFS) та ін.)

Технологічна база Технологічна база ГІСГІС "Панорама" для розробки "Панорама" для розробки геопорталугеопорталу МБКМБК

Розробка геопорталу

 Гіпертекст
 Зображення
 Засоби автоматизації (скрипти)

Вся обробка і 
підготовка даних

на ньому

"Тонкий клієнт"

стандартний Web-браузер

При побудові геопорталу застосовується зв'язка:
• GIS WebServer (публікація геопросторових даних в Інтернет)
• ImageryCreator (підготовка растрової основи у вигляді мозаїки тайлів)
• Програма моніторингу БД і оновлення карти (автоматичне оновлення даних)
• GIS WebService (надання доступу до геопросторових даних засобами геосервісів 

відповідно до специфікації OGC WMS)
• GIS WebFeatureService (надання координатного опису і атрибутивних характеристик 

об'єктів з бази геопросторових даних в стандарті OGC GML. Підтримка REST і SOAP 
протоколів)

• GIS WebToolKit (налаштування GIS WebServer, створення тематичних геопорталів)



ImageryCreatorImageryCreator –– засіб формування набору засіб формування набору тайлівтайлів по базі по базі геопросторовихгеопросторових данихданих

Розробка геопорталу

 Можливість розподіленого виконання процесу на декількох
комп'ютерах;
 Можливість віддаленого доступу до просторових даних на ГІС
Сервері, отримання даних з WMS-сервісів;
 При повторних запусках переформуються тільки ті тайли, інформація
на яких зазнала зміни в базі геопросторових даних.

 Як початкові дані можуть
використовуватись набори з
різних шарів геопросторових
даних, з різними системами
координат (перетворення
проекцій "на льоту"), різного
формату (векторні, растрові,
матричні), а також є можливість
виводити в тайли зображення
OLE-об'єктів (діаграм, таблиць,
документів), що дозволяє
готувати до публікації різні звітні
матеріали спільно з
картографічним зображенням;

Формування тайлів у форматах JPEG/PNG по стандартах OGC WMTS і TMS 



GISGIS WebServerWebServer – універсальний засіб розробки геопорталів різного призначення, призначений
для публікації в мережах Інтернет/Інтранет геопросторових баз даних та інформації із баз
атрибутивних даних. Додаток дозволяє виконувати перегляд, сортування і фільтрацію таблиць
БД, має розвинуті функції інтерактивної роботи з картою, включаючи Web-редагування.
Підтримується авторизований доступ до даних.

GISGIS WebServerWebServer –– універсальний засіб розробки універсальний засіб розробки геопорталівгеопорталів

Розробка геопорталу



Відображення асоційованих даних Документ Microsoft Word

GISGIS WebServerWebServer –– універсальний засіб розробки універсальний засіб розробки геопорталівгеопорталів

Розробка геопорталу

Зображення jpg

Відображення даних про вибраний об'єкт 

Проведення вимірів по карті
(відстань, площа, пошук мінімального шляху (Граф доріг))

Формування звітів



Додаток GIS WebServer дозволяє публікувати в
мережах Інтернет/Інтранет геопросторові дані і
інформацію з бази даних з можливостями:

 робота з Атласом карт, перегляд, сортування і
фільтрація таблиць БД;
 інтерактивна робота з картою;
 авторизований доступ до даних;
 підтримка популярних геопорталів (Google,
Yandex і OpenStreetMap);
 редагування баз геоданих та баз атрибутивних
даних;
 пошук об'єктів на карті і перегляд для них даних

Розвинуті засоби 
інтерактивного 

управління

GISGIS WebServerWebServer –– універсальний засіб розробки універсальний засіб розробки геопорталівгеопорталів

Розробка геопорталу

 пошук об'єктів на карті і перегляд для них даних
з БАД, формування звітів;
 пошук об'єктів в БАД і перегляд для них
геопросторової інформації;
 відображення асоційованих даних (растрових
зображень, документів і т.д.);
 підтримка протоколів OGC;
 та інше.

Таким чином досягається майже повна
функціональність звичайного локального
додатку ("товстого клієнта"), проте доступ може
здійснюватися з будь-якого комп'ютера або
мобільного пристрою під управлінням будь-якої
операційної системи з будь-якої точки земної кулі
за допомогою будь-якого Web-браузера ("тонкий
клієнт").

Атрибутивні дані 
можуть зберігатися у 
зовнішній базі даних



Призначення: оновлення інформації на карті при відповідних змінах в БД, та навпаки.

Програма моніторингу бази даних і оновлення карт призначена для обробки і синхронізації просторових даних, що
містяться на електронній векторній карті і зберігаються в різних базах даних.
Моніторинг може виконуватися в наступних режимах:
• актуалізація електронної карти за інформацією з БД;
• актуалізація інформації в БД на підставі даних електронної карти.

Програма моніторингу баз даних і оновлення картиПрограма моніторингу баз даних і оновлення карти

База
Атрибутивних Даних

Програма Програма 
Моніторингу БД Моніторингу БД 

і оновлення і оновлення 
картикарти

База
Геопросторових Даних

Дані

Метрика

Семантика

Зовнішній вигляд

Розробка геопорталу

Режими запуску:
а) синхронно із змінами в БД
б) із заданим інтервалом часу
в) в заданий час (по системному 
планувальникові)

Пряме підключення до БД (використовуються провайдери OLE DB):
Oracle
Microsoft SQL Server
Microsoft Access
InterBase, FireBird
Доступ до інших джерел даних здійснюється через ODBC

• актуалізація інформації в БД на підставі даних електронної карти.
Оновлення інформації на карті або в базі даних виконується в автоматичному режимі синхронно із змінами цієї інформації на
джерелі - в базі даних або на карті відповідно. Програма може виконувати оновлення даних в синхронному і асинхронному
режимах. Програма містить засоби налаштування на різні структури таблиць і формати полів з координатами і властивостями
об'єктів, що відображаються.
Актуалізовані тематичні карти можуть бути доступні користувачам через ГІС Сервер або GIS WebServer для організації
графічного інтерфейсу доступу до баз даних.
За допомогою Програми моніторингу бази даних і оновлення карт, виконуваній в режимі оновлення інформації в БД за даними 
електронної карти, можна використовувати будь-яку ГІС, що працює з картами формату "Панорама", як універсальний засіб 
візуального редагування просторової інформації, що зберігається безпосередньо в базі даних.



ГГеоеопорталпортал містобудівного кадаструмістобудівного кадастру

Розробка геопорталу

Внутрішній геопортал Вінницької 
міської ради

Публікація даних Адресної схеми, 
Містобудівного кадастру, Земельного 

кадастру, інженерних комунікацій та ін. 
(більше 80 шарів ГІС)

м. Вінниця, з 2008 року



ГеопорталГеопортал підсистеми "Оперативна обстановка"підсистеми "Оперативна обстановка"

2. Відображення на карті "Події".
Паспорт "Події"

4. Контроль за муніципальними 
оперативними засобами (на д.ч. 

+ рухомі засоби Вінницьких МЕМ)

Геопортал міської служби 

Розробка геопорталу

1. Отримання виклику Оператором
(автоматична фіксація "Події" на карті за адресою)

3. Контроль за усуненням "Події".
Легенда карти

Геопортал міської служби 
“Цілодобова варта 15-60”

(м. Вінниця)



ГеопорталГеопортал підсистеми "Оперативна обстановка"підсистеми "Оперативна обстановка"

Розробка геопорталу

Єдина Диспетчерська система 
муніципального транспорту

(більше 70 од. техніки)
м. Вінниця, з 2009 року



Відкритий Відкритий геопорталгеопортал Вінницької міської радиВінницької міської ради

Розробка геопорталу

Ресурс в мережі Інтернет - http://map.vmr.gov.ua

Відкритий геопортал Вінницької міської ради
"Карта звернень громадян Вінниці"

Ведення Адресного реєстру, публікація складових 
Генерального плану, мережі громадського 
транспорту, інтерактивна робота з картою, 
пошукова система, інтерактивна система

звернень громадян

Створений фахівцями Департаменту 
інформаційних технологій

на основі GIS WebToolKit ("Панорама")



Відкритий Відкритий геопорталгеопортал Вінницької міської радиВінницької міської ради

Розробка геопорталу

Ресурс в мережі Інтернет - http://traffic.vmr.gov.ua

Відкритий геопортал Вінницької міської ради
"Транспортна мобільність"

Інтерактивна робота з Графом мережі громадського 
транспорту (пошук найкоротшого шляху, місця пересадки, 

вартість проїзду та ін.)

Створений фахівцями Департаменту інформаційних 
технологій на основі GIS WebToolKit ("Панорама")



ГеопорталГеопортал "Доступність об'єктів для інвалідів і "Доступність об'єктів для інвалідів і маломобільнихмаломобільних груп населення"груп населення"

Розробка геопорталу

Ресурс в мережі Інтернет - http://gisserver.ru



Етап Етап IV.IV. Супроводження та подальший розвиток Супроводження та подальший розвиток 
ММГІСГІС . Інтеграція МГІС з іншими інформаційними . Інтеграція МГІС з іншими інформаційними 

системами містасистемами міста



Розвинуті засоби інтеграції в зовнішні системи, розробки власнихРозвинуті засоби інтеграції в зовнішні системи, розробки власних
ГІСГІС--додатківдодатків та окремих модулівта окремих модулів

GIS ToolKit GIS ToolKit Active GIS WebToolKit

Засоби інтеграції, супроводження і подальшого розвитку МГІС

INTEL

MIPS ЕЛЬБРУС

SPARC

ПРОЦЕСОРИПРОЦЕСОРИ

• GIS ToolKit
• GIS ToolKit Active
• GIS ToolKit Office
• GIS ToolKit Free
• GIS WebToolKit
• ГІС інструментарій для Windows Mobile
• Інтерфейси "MAPAPI" та "PANTASK"

Windows ALT Linux

Red Hat QNX

Pocket PCOC PB 2000

Windows Mobile

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

…Delphi, Kylix, Builder C++, Code Gear, Microsoft Visual Studio, PL/SQL, Java, .NET…



Впровадження ГІС-технологій "Панорама" у навчальний процес ВНЗ України

ТЕРНОПІЛЬ

КІРОВОГРАД

По країнах:По країнах:
УкраїнаУкраїна –– 29 ВНЗ29 ВНЗ

Росія Росія –– 72 ВНЗ72 ВНЗ

Білорусь Білорусь –– 3 ВНЗ3 ВНЗ

Греція Греція –– 1 ВНЗ1 ВНЗ

Сирія Сирія –– 1 ВНЗ1 ВНЗ

Болгарія Болгарія –– 1 ВНЗ1 ВНЗ

Для дистанційного навчання розроблено ряд учбових фільмів (більше 40)



CCайтайт КБ "Панорама"КБ "Панорама"
www.gisinfo.ruwww.gisinfo.ru

Сайт ТОВ "ГІСІНФО" Сайт ТОВ "ГІСІНФО" 
(українською мовою)(українською мовою)
www.panorama.vn.uawww.panorama.vn.ua

ГІС-технології "Панорама" в Інтернеті

Сайт філії "Східна"Сайт філії "Східна"
ТОВ "ГІСІНФО" в Харкові ТОВ "ГІСІНФО" в Харкові 
www.panorama.kharkov.uawww.panorama.kharkov.ua

Форуми (технічна підтримка) Форуми (технічна підтримка) 
користувачів користувачів ГІСГІС "Панорама""Панорама"

http://gisweb.ru/forum/http://gisweb.ru/forum/



Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!

Товариство з обмеженою відповідальністюТовариство з обмеженою відповідальністю

“ГІСІНФО”“ГІСІНФО”
21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32 

тел./факс: (0432) 55-26-44
www.panorama.vn.ua
gisinfo@vinnitsa.com


