Sprawozdanie z działalności Zespołu Zadaniowego ds. Leśnej Mapy
Numerycznej
powołanego
Zarządzeniem
nr
2
Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 stycznia 2004r. za rok
2007:
1.

Udział w pracach Zespołu ds. zmian SLMN;

2.

Aktualizacja dokumentacji pism Zespołu – stan na dzień 21.03.2007;

3.

Testowanie pakietu aktualizator w wersji 1.2.0.6, w tym w szczególności:
•

przechodzenie nazw geograficznych do warstw pochodnych;

•

dodawanie nowych pól opisu do obiektów liniowych;

•

dodawanie nowoutworzonych punktów do bazy (Informix);

•

export warstwy oth_pnt (inne obiekty punktowe) do struktury
wykonawcy;

•

dodawanie nowych obiektów poligonowych funkcją kopiuj/wklej na
warstwę innych obiektów powierzchniowych (polys);

4.

Weryfikacja danych do internetowego serwera turystycznego w RDLP Gdańsk
(eTUR). Tworzenie instrukcji do mapy turystycznej;

5.

Tworzenie danych do projektu mapy turystycznej Leśnego Kompleksu
Promocyjnego Lasy Rychtalskie;

6.

Test oprogramowania kontrola LMN na przykładzie nadleśnictwa Babki;

7.

Test tworzenia warstw pochodnych przez aplikację AKTUALIZATOR LMN do
współpracy ze Strażą Pożarną;

8.

Projekt raportu dotyczącego sesji edycyjnych odnotowywanych w aplikacji
Aktualizator

LMN.

Wykorzystanie

informacji

zawartych

w

pliku

CheckUpConfig.cfg (tabele SESSION_LAYERS, SESSION_LOG);
9.

Instrukcja Przygotowania Danych Na Potrzeby Projektu Badawczego „Bilans
Węgla W Biomasie Drzew Głównych Gatunków Lasotwórczych Polski”;

10.

Raport o stanie programu AKTUALIZATOR;

11.

Udział w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania nowych raportów
mapowych na potrzeby Serwera LMN eLAS 2;

12.

Przygotowanie propozycji modernizacji serwera eLAS – załącznik do umowy
na zakup licencji otwartej dla LP;

13.

Opracowywanie projektów nowych raportów mapowych do modernizowanej
wersji eLAS 2;

14.

Modernizacja

starych

raportów

do

nowych

potrzeb

użytkownika

do

zmodernizowanej wersji eLAS 2;
15.

Projekt niezależnego administrowania użytkownikami eLAS na szczeblu
nadleśnictw i RDLP;

16.

Opracowanie technologii podłączania materiałów źródłowych w postaci
rastrowej do map w serwerze eLAS2;

17.

Przygotowywanie zapytań SQL do modułu replikacji serwera eLAS2.
Testowanie zapytań na bazach testowych nadleśnictw Wałbrzych, Jugów,
Strzelce, Kaliska;

18.

Opracowanie Instrukcji Do Inwentaryzacji 6 Wybranych Gatunków Ptaków –
Natura 2000;

19.

Opracowanie Instrukcji wraz z bazą danych do wykonania map siedliskowych
– Natura 2000;

20.

Uwagi dotyczące programu do wspomagania prac ZOL;

21.

Opracowanie założeń merytorycznych do patch’a usuwającego zawartość
wybranych tabel SIP w bazie LAS;

22.

Testy aplikacji eLAS Mobile na Rejestrator Leśniczego;

23.

Aktualizacja Strony WWW;

24.

Konserwacja poligonu GPS.

