
 

 

SDI-05:  ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ГІС-АНАЛІЗ  

 

Програма курсу    

Огляд курсу  
Цей курс розглядає низку методик аналізу та моделювання просторових даних. Студенти здобудуть 

практичний досвід у застосуванні цих методик з використанням програмного забезпечення ГІС.  

Студенти будуть ознайомлені із загальними підходами до просторового моделювання з 

використанням ModelBuilder в ArcGIS. Ці підходи можуть застосовуватися як до векторних, так і до 

растрових даних. Студенти познайомляться з використанням мережевого моделювання в ГІС, з 

прикладами транспортних та інженерних мереж. Буде розглянуто робочий процес створення таких 

типів мереж з векторних наборів даних, а також конкретні сценарії аналізу для обох типів мереж. 

Будуть розглянуті різні підходи до моделювання придатності, у тому числі використання булевих і 

бальних методів. Концепція моделювання придатності буде розширена за рахунок розгляду 

поверхонь витрат як вхідних даних для моделювання шляху найменших витрат та коридорів. Будуть 

розглянуті моделі поверхонь, включаючи TIN і DEM, а також методи візуалізації та аналізу, які 

широко застосовуються до наборів даних поверхонь. І зрештою, будуть охоплені методи просторової 

інтерполяції та просторової регресії для цілей вивчення використання та інтерпретації наборів 

просторових даних.  

Цілі курсу  
Після успішного завершення курсу студенти повинні вміти:  

• Формувати запити та обчислювати табличні і просторові атрибути географічних наборів 

даних;  

• Створювати просторові моделі у ModelBuilder для автоматизації робочих процесів 

геообробки;  

• Створювати та управляти мережевими наборами даних в ГІС для використання у типових 

сценаріях аналізу;  

• Виконувати типові сценарії аналізу транспортних мереж в ГІС;  

• Виконувати типові сценарії аналізу інженерних мереж в ГІС;  

• Застосовувати методики геокодування в ГІС;  

• Створювати багатокритеріальну модель придатності в ГІС;  

• Отримувати похідні з набору даних поверхні та застосовувати типові методи аналізу поверхні;  

• Створювати зважену поверхню витрат та використовувати її для побудови моделей шляху 

найменших витрат;  

• Виконувати та оцінювати низку різних методик інтерполяцій та згладжувань у ГІС;  

 Виконувати аналіз просторової регресії та оцінювати роботу моделей регресії.  

 

Захід/Лекція  Практична робота  
Оцінка 

практичної 

роботи  

Установча зустріч      

Лекція 1: Основи просторового 

моделювання  

Практична робота 1: Просторове 

моделювання з використанням 

ModelBuilder  
6%  

Вступні запитання  0%  



 

 

Гендерна проблематика:  
практична робота  4%  

Лекція 2: Створення мереж та 

мережевий аналіз  
Практична робота 2: Побудова 

мереж та мережевий аналіз  7%  

Лекція 3: Геокодування та 

мережевий аналіз  

Практична робота 3: Геокодування 

та моделювання 

розміщеннярозподілу  
7%  

Проміжний іспит №1  Тест 1  10%  

Лекція 4: Інженерні мережі   
Практична робота 4: Геометричні 

мережі  7%  

Лекція 5: Аналіз придатності  
Практична робота 5: Моделювання 

придатності  7%  

Лекція 6: Аналіз території  
Практична робота 6: Візуалізація 

та аналіз рельєфу  8%  

Проміжний іспит №2  Тест 2  10%  

Лекція 7: Інструменти аналізу 

шляху найменших витрат і 

коридорів  

Практична робота 7: Аналіз шляху 

найменших витрат  
8%  

Лекція 8: Просторова 

інтерполяція  
Практична робота 8: Методики 

просторової інтерполяції  8%  

Лекція 9: Просторова регресія  
Практична робота 9: Просторова 

регресія  8%  

Заключний іспит  Тест 3  10%  

 

Оцінювання курсу:  

Складові курсу  Відсоток від заключної оцінки  

Виконані практичні роботи (всього 9)  70%  

Тестування (всього 3)  30%  

  


