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В останні роки робота 
Міжнародної гідрогра-

фічної організації (МГО) та її 
виконавчих органів (спеціаль-
них комітетів і робочих груп) 
була спрямована на розробку і 
реалізацію більш чітких вимог 
стосовно якості даних та дове-
дення їх до користувачів. Для 
цього Комітетом з гідрографіч-
них досліджень та стандартів 
МГО було розроблено концеп-
цію нових методів представлен-
ня якості даних на електронних 
картах, основними положення-
ми якої стали такі питання:

■  розуміння користува-
чами показників якості 
даних, що використову-
ються в електронних та 
паперових картах;

■  розробка нових методів 
представлення якості да-
них в електронних наві-
гаційних картах.

Для виконання цих поло-
жень Робочій групі з якості да-
них (DQWG) МГО, учасником 
якої є і представник Держ-
гідрографії, було доручено про-
вести опитування респонден-
тів основних груп користувачів 
картографічної продукції, щоб 
мати реальну картину розумін-
ня ними принципів відобра-
ження інформації про якість 
даних на паперових та елек-
тронних навігаційних картах. 
Головною метою анкетування 
було визначити наскільки ме-
тоди відображення інформа-
ції про якість даних на елек-
тронних навігаційних картах 
(особливо значення атрибута 
CATZOC – категорія зони до-
віри даним) зрозумілі корис-
тувачам порівняно з такими ж 
даними на паперових картах.

Результати опитування по-
казали, що 74 % респондентів 

мають більш ніж десятирічний 
досвід роботи з навігаційними 
картами та картографічними 
системами, але 63 % надають 
перевагу паперовим картам. 

На запитання «Чи вико-
ристовуєте ви інформацію зі 
«Схеми використаних мате-
ріалів» або іншу інформацію 
про якість даних на картах?» 
73 % опитаних дали стверд-
ну відповідь, уточнивши при 
цьому, що у більшості випад-
ків таку інформацію вони бе-
руть до уваги лише при вико-
ристанні саме паперових карт  
(див. схему 1). У той же час 
частина респондентів, які ви-
користовують інформацію про 
ступінь довіри даним в елек-
тронних навігаційних картах, 
становила менше третини від 
загального показника. 

Більшість опитуваних, 
які дали негативну відповідь і  

Схема 1. Чи використовуєте ви інформацію зі «Схеми використаних матеріалів» або іншу 
інформацію про якість даних на картах?

27%

73%
73% паперові карти 
27% електронні карти
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Даним для навігаційних карт –  
системний підхід

Олег МАРЧЕНКО,
начальник відділу підготовки МНК та посібників

ФДУ «Укрморкартографія»
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не використовують на картах 
інформацію про якість даних, 
пояснили це тим, що наявний 
маршрут їм добре відомий, 
вони проходили його вже бага-
то разів. Були й інші пояснення, 
які наведено нижче у відсотко-
вому відношенні (див. схему 2). 
Відповіді, що становили менше 
0,6 % від загальної кількості 
респондентів, не мали суттє-
вого впливу на результат до-
слідження, тому були додані до 
найбільш близького за значен-
ням пункту.

Продовжуючи аналізувати 
отримані відповіді мореплав-
ців, які не використовують ін-
формацію про якість даних на 

паперових картах, Робоча гру-
па звернулась до них із прохан-
ням пояснити, як вони розумі-
ють значення наявних даних, 
наприклад, такого: «Що озна-
чає пунктирна берегова лінія – 
«так» або «ні»?  Якщо «так», то 
потрібно було описати своє ро-
зуміння вказаного об’єкта. По-
зитивна відповідь ледь переви-
щила 60 %. Проте залишався  
неприпустимо високий відсо-
ток тих, хто не розумів значен-
ня деяких вживаних величин, 
позначень та скорочень. Були й 
такі респонденти, які розуміли 
основне значення індикатора 
якості даних, але не змогли дати 
його визначення і, відповідно, 

під сумнів підпадала їх наві-
гаційна поведінка щодо такого 
об’єкта на карті. Так, незрозу-
мілими виявилися пунктирні 
лінії ізобат (рис. 1) та точкові 
межі небезпек (рис. 2).

Мали місце й випадки, 
коли респондент правильно 
розумів наведені символи і їх 
значення, однак опинявся у 
скрутному становищі при ви-
значенні причин небезпеки. 

На відміну від паперових 
карт, ситуація з використан-
ням інформації про якість та 
достовірність даних на елек-
тронних картах набагато гірша 
і становить лише близько 21 % 
(див. схему 3). І цей показник 

виявився стійким незалежно 
від досвіду користувачів.

Як і у випадку з паперови-
ми картами, респондентів цієї 
категорії також попросили по-
яснити значення якісних атри-
бутів стандарту S-57. Резуль-
тати опитування, наведені у  
(таб. 1), як бачимо, невтішні.

Аналізуючи результати 
опитування, можна зробити 
висновок, що розуміння інди-
каторів якості даних значно 
вище при читанні паперових 
карт. При цьому, більшість рес-
пондентів в анкетах вказали на 
недостатність отриманих під 
час навчання знань з електрон-
ної картографії, знань щодо 
особливостей використання 
електронних карт, а також ро-
боти та деяких положень стан-
дартів для них. Їх наводимо 
нижче.

1. Майже дві третини ко-
ристувачів електронних карт 
ігнорують значення атрибута 
CATZOC.

2. Додаткові ознаки інди-
катора якості даних стандар-
ту S-57 для електронних на-
вігаційних карт практично  
незрозумілі користувачам, тому 
ними не використовуються.

3. Користувачі нарікають 
на недостатність знань про суть 
якісних аспектів електрон них 
даних і потребують додатково-
го навчання.

Враховуючи зазначене 
вище та посилаючись на ре-
зультати проведеного опиту-
вання, Комітет з гідрографіч-
них досліджень та стандартів 
МГО надав відповідні реко-
мендації щодо майбутньо-
го розвитку представлення 
якості даних безпосередньо 
в навігаційних системах та 
на навчальних курсах. Вони 
такі:

1. Складові елементи пред-
ставлення якості даних стан-
дарту S-57 мають бути зако-
довані та розширені у своїх 
поняттях у стандарті S-101.

2. Уся закодована якісна ін-
формація повинна легко вияв-
лятися, розпізнаватися та іден-
тифікуватися.

3. Інформація про якісні 
ха рактеристики топографіч-
них об’єктів прибережної зони 
також має бути відображена в 
електронній карті.

4. Тимчасове погіршен ня 
якості даних внаслідок об’єк-
тивних причин має обов’язково 
відображатися в навігаційних 
системах.

5. Систему візуалізації да-
них для користувача в на-
вігаційних системах слід  
підвищити.

6. В усіх можливих випад-
ках збільшити описову частину 
атрибутів, що впливають на ха-
рактеристики якісних парамет-
рів об’єктів.

7. Будь-який метод пред-
ставлення даних має супровод-
жувати відповідна система 
навчання та підготовки корис-
тувачів електронних карт.

Схема 2. Чому ви не використовуєте інформацію про якість даних на картах?
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Вважаємо, що карти правильні

Відомий маршрут

Покладаємося на досвід  
та/або навігаційне обладнання 

Довіра лоцману та/або  обмежений 
район плавання

 

 
Рис. 1. Рис. 2. 

Схема 3. Чи використовуєте ви інформацію про якість даних на електронній карті –  
CATZOC або інші ознаки якості даних стандарту S-57?
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21%
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Ви розумієте значення атрибуту 
S57 – «ТАК», «НІ»?

Кількість правильних пояснень 
значення атрибуту при 

відповіді «ТАК»

Атрибут S57 ТАК (%) НІ (%) Вірно (%) Не вірно (%)

HORACC 24 76 57 43
POSACC 29 71 60 40
SOUACC 31 69 91 9
VERACC 22 78 78 22
SURATH 42 58 91 9
SURSTA 32 68 94 6
SUREND 21 79 94 6
TECSOU 43 57 96 4
QUASOU 31 69 78 22
QUAPOS 27 73 79 21

Таблиця 1. Результати опитування щодо розуміння мореплавцями значень атрибутів 
якості даних, що використовуються в електронних картах




