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Сьогодні комп’ютерні системи, потуж-
ні програмні і спеціалізовані ком-

плекси, Internet витіснили арифмометри і
логарифмічні лінійки, таблиці Брагіса і най-
перші мікрокалькулятори, що застосовували-
ся для обчислення конструкцій майбутньої
ракетної техніки, у т. ч. і космічної, орбіт
запуску людини в космос, створення складних
приладів і обладнання для забезпечення без-
пеки мореплавства.

Був час, коли ми лише мріяли про гідро-
графічні комплекси і про спеціалізоване про-
грамне забезпечення для збору й обробки гід-
рографічних даних, виконання промірних
робіт, необхідних для складання навігаційних
карт і т. ін.

Та і цей час відійшов у минуле. Вже в
середині 90-х років XX століття для гідрогра-
фічного відділу ФДУ «Севастопольська філія
Держгідрографії ім. Л.І. Мітіна» було придба-
но ехолот «Raytheon» і GPS-приймач «Trimble
4000». Особливістю цього обладнання (на той
час)  було те, що дані про глибини і координа-
ти можна було отримати через COM-порт на
комп’ютер, але програмного забезпечення
збору й обробки даних не було, і це спонукало
до пошуків виходу з цієї складної ситуації.
Можливість одночасного надходження даних
від периферійних пристроїв на комп’ютер, їх
візуалізація, а також обробка значного обсягу
інформації  з виведенням звітних матеріалів на
друк лягли в основу ідеї створення програми
збору й обробки гідрографічних даних.

Розробка спеціалізованого програмного
забезпечення, у тому числі й гідрографічного,
передбачає такі етапи:

•визначення завдання;
•формалізацію природною мовою;

•складання структурної блок-схеми;
•реалізацію у програмному коді;
•тестування;
•додавання функціонала.
Перша проблема, з якою зіткнулися наші

співробітники, – це відсутність прототипу
задуманої ними програми. На той час такі
програми як HYPACK, QUINCY, dKart для нас
були недоступні й невідома логіка їх побудови.

З метою розробки власної програми було
створено групу з провідних фахівців підприєм-
ства у складі Бурмакова П. Ю., Гросса С. С.,
Копія В. Г. і Баєва С. А.   Це були фахівці з вели-
чезним досвідом як польових робіт, так і каме-
ральної обробки, а також розробки спеціалізо-
ваного програмного забезпечення. Спочатку
ними було сформульовано основні вимоги до
створюваної програми, серед яких: 

•можливість повної візуалізації даних
промірювання;

•великий набір інструментів аналізу 
й обробки;

•можливість доповнення програми окре-
мими модулями;

• підтримка великої кількості форматів
обміну даними.

За цими вимогами створили схему про-
грами (див. нижче), що орієнтувала процес
розробки.

Для розробки зазначеної програми було
вибрано мову програмування С++, яка на той
момент була основною для реалізації складних
програмних продуктів. 

Через рік альфа-версію програми було
створено (див. рис. 1), і розпочався тривалий
процес її тестування. Протягом декількох
місяців співробітники гідрографічного відділу
філії перевіряли коректність рішення різних
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завдань. Виявлені в ході тестування  помилки
і похибки  виправлялися.

Складним виявилося і завдання щодо
створення дружнього інтерфейсу користувача.
Створювалися вікна з представленням ехогра-
ми й електронного планшета, меню користу-

вача, кнопки. Усе це тестувалося, змінювало-
ся, створювалося наново. В результаті було
розроблено єдиний інтерфейс користувача,
який поєднував у собі велику функціональ-
ність з дружнім і інтуїтивно зрозумілим набо-
ром засобів обробки. Так було створено про-
граму SORD, призначену для обробки мате-
ріалів гідрографічних робіт. 

Закладено було у цю програму і можли-
вість її модернізації, оскільки з освоєнням
нових видів гідрографічних робіт виникає
необхідність в її удосконаленні. 

Унаслідок модернізації було розроблено
такі модулі:

•створення причального проміру (для
введення глибин за дистанцією й азиму-
том); 

•побудови картографічної сітки (для
створення картографічної сітки на зада-
ний район робіт);

• обробки площинної магнітної зйомки
(для обробки даних морських магніто-
метрів).

Практика довела, що головною перева-
гою власного програмного забезпечення є
можливість його доопрацювання у разі
необхідності вирішення нестандартних
завдань.

Кілька років тому для експе-
диційного відділу нашої філії було
закуплено досконалу програму
обробки гідрографічних даних
HYPACK. Здавалося б, та програ-
ма, яку ми розробили, вже і не
потрібна зовсім, і час припинити її
використання. Та щось стримує від
повного переходу на дороге ліцен-
зійне програмне забезпечення, бо
працюєш у програмі SORD і відчу-
ваєш, що вона  створена гідрогра-
фом для гідрографа, де кожен еле-
мент продумано до дрібниць ще на
етапі її створення. І в цьому пере-
вага нашого дітища.

Схема програми

Рис. 1. Головне вікно програми під час обробки

 

  
  
  

  
  

 

  
  

   

  

  
  

 




