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В останні десятиліття інформаційні технології охоплюють все біль-
ше сфер діяльності людини. Не є винятком і така динамічна галузь ді-
яльності як туризм. Комп'ютерні технології дозволяють значно спрос-
тити і прискорити роботу туристичних підприємств, а також полегшу-
ють вибір для споживача турпродукту. Особливого значення набува-
ють інформаційні технології в процесі розробки туристичних маршру-
тів. Поєднання Інтернет-технологій і супутникових навігаційних сис-
тем дає змогу комплексно підійти до розв'язання низки проблем, які 
виникають у фахівців з туризму як на підготовчому етапі організації 
туристських походів, так і безпосередньо пщ час їхнього проведення. 

Інтернет в останні роки став загальнодоступним джерелом інфор-
мації, проте в туристичній сфері його можливості використані ще да-
леко не повною мірою. Найзручнішим способом застосування ресур-
сів Інтернету є пошук інформації про об'єкти, що знаходяться на те-
риторії планованого туристичного маршруту. Інформацію такого роду 
можна умовно розділити на 4 блоки. 

1. Загальна інформація про території (рельєф, клімат, поверхневі 
води, рослинність, тваринний світ та ін.) Джерела: краєзнавчі та гео-
графічні Інтернет-ресурси. 

2. Конкретна актуальна інформація про території маршруту (стан 
погоди, несприятливі природні процеси, політична та соціально-
економічна ситуація та ін.) Джерела: інформаційні веб-сайти 

3. Туристичні ресурси території (рекреаційно-туристичні об'єкти, 
їхня доступність і характерні риси). Джерела: історико-краєзнавчі та 
спеціалізовані туристичні веб-сайти. 

4. Досвід проходження подібних маршрутів іншими туристами. Дже-
рела: спеціалізовані Інтернет-форуми, інші засоби спілкування в мережі. 
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Крім отримання необхідної інформації в текстовому і графічному 
вигляді, Інтернет дає також змогу доступу до інтерактивних електро-
нних карт різних територій з можливостями масштабування та пошу-
ку. Такі картки є одним з видів геоінформаційних систем (ПС) - засо-
бів зберігання, обробки і візуалізації просторово-закодованої інформа-
ції - використовуються зараз в багатьох сферах діяльності суспільства. 

Останнім часом в мережі Інтернет з'явилося також багато серві-
сів, що надають користувачам змогу переглядати супутникові фото 
поверхні планети з різною роздільною здатністю. Часто такі проек-
ти діють в поєднанні з головними можливостями електронних карт. 

Одним з найвідоміших і найзручніших у користуванні є сервіс 
Google Earth, який пропонує користувачам Інтернету тривимірну мо-
дель Землі, створену за супутниковими фото високої роздільної здат-
ності [3]. 

Сервіс Google Earth володіє безліччю переваг, які можуть викорис-
товуватися для розробки туристичних маршрутів Найважливішими 
серед них є такі. 

1. Актуальніше і повніше, порівняно з картами, зображення тери-
торії, часто з високою роздільною здатністю 

2. Тривимірне зображення рельєфу. 
3. Зручна навігація і масштабування. 
4. Можливість під'єднання додаткових інформаційних шарів (фо-

тографії місцевості та об'єктів, довідкова інформація про них, тран-
спортні шляхи, стан погоди тощо). 

5. Можливість позначення маршруту з одночасним виміром його 
протяжності. 

6. Можливість визначення географічних координат і абсолютної 
висоти будь-якої точки. 

Крім власне розробки туристського маршруту, важливим завдан-
ням для організаторів активного туризму є також орієнтування на міс-
цевості, універсальними засобами якого тривалий час були компас і 
карта Однак в останні десятиліття, внаслідок освоєння космічного 
простору та удосконалення засобів зв'язку, виникла потужна альтер-
натива традиційним засобам орієнтування. 

Системи глобального позиціонування, відомі зараз під абревіату-
рою GPS, існували вже досить давно. Перша серед них і єдина на сьо-
годні стабільно працює на всій поверхні планети - NAVSTAR (абре-
віатура від англ. Navigation Satellites Providing Time And Range - наві-
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гаційні супутники, що забезпечують вимір часу і відстані) почала роз-
роблятися ще в 1973 р. в Сполучених Штатах Америки спочатку лише 
в військових цілях 3 1993 р. сигнал системи на безкоштовній основі 
поставляється всім власникам відповідних приймачів, а з 2000 р. зня-
ті останні обмеження щодо точності роботи системи для цивільних 
користувачів. 

Функціонування системи глобального позиціонування NAVSTAR 
забезпечують 24 постійно діючі супутники (станом на 2007 рік на ор-
біті знаходилося ще 7 додаткових резервних супутників). 

Варто зазначити, що подібні системи розробляють й інші країни 
світу, зокрема, Китай, Росія, Індія, однак най перспективнішою є роз-
роблена країнами ЄС система Galileo, якву почали впроваджувати у 
2008-му році, і яка покриватиме всю територію Планети. 

Головний принцип використання системи - визначення розташу-
вання об'єкта шляхом вимірювання відстаней до нього від точок з ві-
домими координатами - супутників. Відстань обчислюється за часом 
затримки поширення сигналу від відправки його супутником до при-
йняття антеною GPS-приймача Отже, для визначення тривимірних 
координат GPS- приймачу потрібно розрахувати відстань до трьох су-
путників і бути синхронізованим з часом GPS системи [2]. 

Всю сукупність приладів, які використовують технологію GPS, 
можна розділити на дві групи - GPS-прИймачі та GPS-навігатори. 
GPS-приймачі лише приймають сигнал з супутника і передають ін-
формацію для обробки та зберігання в інший прилад (ноутбук, ки-
шеньковий комп'ютер тощо). GPS-навігатори можуть не тільки при-
йняти сигнал, але і обробити його і відобразити в зрозумілому для ко-
ристувача вигляді. 

Найбільший інтерес для туристичної діяльності викликають пер-
сональні GPS-пристрої, до яких належать портативні (кишенькові) 
GPS-навігатори, кишенькові комп'ютери і телефони з GPS-модулем, 
GPS-приймачі для під'єднання до комп'ютера, автомобільні GPS-
навігаторй. 

Найзру чнішими для туристських походів і активного відпочинку є 
портативні GPS-навігатори, виконані, зазвичай, у водонепроникному 
міцному корпусі і пристосовані до тривалої роботи в польових умо-
вах. Найпростіший прийом роботи з такими приладами - це визна-
чення і запам'ятовування координат певних точок на місцевості, і їх-
ній пошук за напрямком руху і відстанню, відображається на дисплеї. 
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У складніших моделях існує можливість завантаження карт місцевос-
ті і відображення на них обраних точок і маршрутів руху. 

Можливість обробки і візуалізації інформації, отриманої через 
GPS-приймач передбачена в багатьох спеціалізованих програмних 
продуктах для персонального комп'ютера, зокрема і для зареєстрова-
них користувачів сервісу Google Earth. 

Враховуючи вищевикладене, ми пропонуємо таку схему технології 
розробки туристського маршруту. 

1. Підготовка маршруту: 
- пошук інформації про об'єкти маршруту в мережі Інтернет, 
- вивчення території, якою проходитиме марщрут, за електронни-

ми картами, супутниковими фото і тривимірними моделями. 
2. Позначення маршруту 
-нанесення на електронну карту або супутникове фото (напри-

клад, в Google Earth) головних Точок маршруту; 
- визначення протяжності маршруту, перепаду висот тощо; 
- введення координат точок маршруту в GPS-навігатор 
3. Проходження маршруту; 
- рух за маршрутом з використанням GPS-навігацп, 
-фіксація додаткових точок на місцевості (перешкоди, інші важ-

ливі об'єкти), корекція марійруту. 
Очевидно, використовуючи сучасні інформаційні технології, ту-

ристський маршрут можна розробити за коротший час і з мінімаль-
ною затратою зусиль. 

Беручи до уваги сучасні тенденції, можна спрогнозувати, що вико-
ристання геоінформаційних та навігаційних систем у туристичній ді-
яльності буде інтенсивно розширюватися, а розробка технологій їхньо-
го застосування для розв'язання конкретних завдань у сфері туризму 
стане перспективним напрямом подальших наукових дослщжень. 
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