
Система вводу та редагування інформації MapInfo  

Теоретична частина 

Уведення даних у ГІС є чи не найбільш трудомістким та дорогим процесом. 

Джерела інформації можуть бути різними: космічні знімки, друковані карти, матеріали 

польових досліджень тощо. Атрибутивну інформацію часто отримують з статистичних 

звітів.  

Отримання цифрових даних у векторному виді з оригінальних картографічних 

матеріалів називається цифрування. Воно може виконуватись по оригіналу за 

допомогою спеціального пристрою – дигітайзера, або з використанням сканера і 

отримання растрової копії оригінала, з наступною її векторизацією. 

За ступенем автоматизації шифрування буває ручним, напівавтоматичним та 

автоматичним. 

Ручне цифрування передбачає обведення контурів об’єктів по растровій 

підложці за допомогою маніпулятора «миша». При цьому растр розміщують нижнім 

шаром, а над ним розташовують векторний шар, у який відбувається уведення даних. 

Автоматична векторизація передбачає такі процеси як «скелетизація» ліній 

растру, їх потоншення    та згладжування , усування розривів та ін. 

 

Завдання 

На основі растрового зображення – відсканованого аркуша топографічної карти  

у програмі MapInfo створити 3-4 шари з векторними об’єктами різного типу (лінійні, 

полігональні, точкові) та зберегти їх як файли .tab, у назві яких вказати прізвище 

виконавця та зміст інформації (дороги, річки, озера). 

Для цього треба виконати наступні дії: 

1) Відкрити растр топографічної карти та зареєструвати його, тобто задати 

географічні координати. Обираємо меню «Файл-Открыть», у списку типів файлів, що 

планується відкрити, обираємо «Растр (…)». 

 



У вікні, що з’явиться, обираємо «Регистрировать», після чого у новому вікні треба 

вказати координати кількох точок на карті, програма вимагає не менше трьох точок. 

Топографічні карти можна реєструвати як за географічними координатами так і за 

прямокутними. Верхня та нижня рамки карти – паралелі, ліва і права – меридіани, 

вони перетинаються у кутах рамки, біля яких підписано значення широти і довготи. 

Тож ставимо точку у куті рамки та задаємо координати. Зверніть увагу, у MapInfo 

десяткова система, тож 30 хвилин треба задавати як 0,5 градуса, 40 хвилин – 0,6666 

градуса і тощо. Після введення координати точці треба натиснути кнопку «новая 

точка» та аналогічно задати координати для неї. 

 
Після завершення прив’язки натискаємо «ОК» і отримуємо вікно з растровою 

картою, для якої задано координати. 

2) Створимо таблицю, у яку будемо вносити дані з растру. Обираємо «Файл-новая 

таблица», у вікні, що відкрилося обрати «добавить к карте» для того, щоб додати цей 

шар у відкрите вікно з растровою картою. Після цього програма попросить вказати 

атрибути, за якими ви плануєте описувати об’єкти даного шару. Ця лабораторна 

присвячена в першу чергу уведенню позиційних даних, тож можна обмежитись 

заданням одного атрибута, наприклад назва, який потім можна заповнити, якщо об’єкт 

на карті підписано. Натискаємо кнопку «Создать» та зберігаємо наші дані у файл з 

назвою типу прізвище_зміст.tab, наприклад, «литвиненко_річки». 



 

 

 
 

 

3) У вікні тепер має бути два шари – зареєстрований растр та щойно створений 

шар, у який відбуватиметься введення даних. Шар для введення даних треба зробити 

доступним до редагування. 

 
 



Після цього можна виконувати ручну векторизацію – обведення об’єктів за 

допомогою миші, обравши для цього відповідний інструмент. 

У MapInfo треба знайти пенал інструментів, зазвичай він розташований у окремому 

вікні в робочій області програми, якщо його немає, треба зайти в меню «Настройки-

Инструментальные панели» та поставити галочку проти пункту «пенал». 

 
 

Для створення  об’єктів різних типів пропонуються різні інструменти.  

 

Інструменти для створення об’єктів 

 - для точкових об’єктів  

-ламані лінії 

- полігони довільної форми 

Інструменти визначення стилів об’єктів 

- стиль точкових об’єктів  

- стиль лінійних об’єктів   

- стиль полігональних об’єктів  

 

 

Ї 



Обравши певний інструмент, можна обводити об’єкт, один лівий клік миші 

дозволяє отримувати новий вузол у місці розташування курсора, подвійний клік 

завершує створення об’єкта.  

Нижче інструментів для рисування об’єктів розташовані інструменти, що 

визначають їх стиль – колір, товщину, тип малюнка, рамку тощо. Стиль можна задати 

як перед створенням об’єкта так і після, виділивши його. 

Під час векторизації крім інструментів для створення та редагування об’єктів 

вам знадобляться також деякі інструменти з панелі «Операции». 

 

- інструмент для переміщення по 

карті 

- інструменти наблизити та 

віддалити 

- інструменти вибору 

об’єктів: одного, у квадратній рамці, у 

колі, у полігоні. 

 

 

 

 


