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ХНУ імені В. Н. Каразіна, 201. – 484 с.
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реалізації та апробації авторської концепції геоінформаційного моделювання окремих компонентів
природно-антропогенного довкілля. В якості головного об’єкту моделювання обраний певний сегмент
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Останній є природничою ареною мешкання та господарської діяльності людства рпотягом всієї його історії.
Методологічною основою роботи є просторовий гідролого-геоморфологічний аналіз, що реалізується через
ГІС-засоби. Наведено регіональні приклади геоінформаційного моделювання різних складових довкілля
тестових водозбірних басейнів, геологічного середовища, а також певних техногенних об’єктів.
Обговорюються деякі проблемні питання та перспективи ГІС-моделювання. Наводяться приклади
інтерфейсу та функціональності авторського програмного забезпечення із геоінформаційного моделювання.
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Обсуждаются некоторые проблемные вопросы и перспективы моделирования в ГИС. Приводятся примеры
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