Sprawozdanie z działalności Zespołu Zadaniowego ds. Leśnej Mapy
Numerycznej powołanego Zarządzeniem nr 2 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 stycznia 2004r. za rok
2008:
1. Uczestnictwo w odbiorze ostateczne wersji intranetowego serwera mapowego
eLAS – realizacja umowy nr OZ-27-15/10/U/07 z dnia 6 sierpnia 2007 roku na
przekształcenie posiadanych licencji stanowiskowych oprogramowania eLAs
w licencję otwartą dla Lasów Państwowych oraz usługę modyfikacji serwera
eLAS;
2. Opracowanie we współpracy ze ZWT modułu zasilania danymi nowej wersji
serwera eLAS. Prowadzenie testów pod tym kątem. Testowanie patcha
elas1.01a;
3. Modernizacja modułu zasilania na serwerze eLAS. Opracowanie ostatecznej
wersji oprogramowania oraz napisanie instrukcji do jej;
4. Testy wydajności i stabilności serwera eLAS na serwerach w rdlp Wrocław,
Poznań, Gdańsk, Katowice;
5. Korekta replikacji serwera eLAS pod kątem kodów źródłowych SQL
wpływających na zawartość map oraz raportów;
6. Sporządzenie instrukcji wdroŜeniowych serwera eLAS;
7. Opracowanie dokumentu przedstawiającego nowe raporty, narzędzia oraz
modernizacje

starych

raportów

na

przykładzie

instalacyjnej

wersji

wdroŜeniowej eLAS 2.1.0.225;
8. Konsultacje, udzielanie wyjaśnień przez członków Zespołu uŜytkownikom
serwera eLAS;
9. Testy https prowadzone pod kątem moŜliwości udostępnienia serwera eLAS;
10. Testy projektów mapowych w aplikacji na rejestratory eLAS mobile.
Modernizacja projektów mapowych pod kątem zwiększenia ich wydajności
w środowisku systemów urządzeń mobilnych;
11. Przygotowanie materiałów szkoleniowych przez Zespół ds. LMN na szkolenia
dedykowane

pracownikom

zajmującym

się

zagadnieniami

ochrony

przeciwpoŜarowej w LP. Szkolenie organizowane przez Bedoń we współpracy
z Wydziałem Geoinformatyki DGLP;
12. Udział członków Zespołu w szkoleniach dedykowanych pracownikom
zajmującym się zagadnieniami ochrony przeciwpoŜarowej w RDLP. Szkolenie
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organizowane wspólnie przez Bedoń i Wydział Geoinformatyki DGLP
w terminie 4-7.02.2008r w OS Margonin;
13. Spotkanie z zespołem specjalistów zajmujących się zagadnieniami ochrony
przeciwpoŜarowej pod kierownictwem naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Pani
Aldony Perlińskiej. Opracowanie wstępnych załoŜeń do mapy ppoŜ. na bazie
serwera eLAS;
14. Testy oprogramowania Aktualizator LMN pod kątem pojawiających się błędów
– patrz system zgłaszania błędów;
15. Szkolenie centralne w Jaszowcu 7-11.04.20008 dedykowane instruktorom
regionalnym. Omówienie m.in. zagadnień związanych z nową wersją eLAS,
eLAS mobile. Szkolenia prowadzone przy współudziale przedstawiciela
Wydziału Geoinformatyki DGLP Pana Tomasza Grzegorzewicza;
16. Praca nad zagadnieniem centralizacji pod kątem LMN. Analiza załoŜeń modeli
konceptualnych oraz logicznych dla danych geometrycznych centralizacji;
17. ZałoŜenia wstępne do projektu aplikacji obsługującej LMN po wdroŜeniu
centralizacji;
18. Testy sterownika linux pod kątem poprawnego kodowania polskich znaków
w aplikacjach dedykowanych LMN;
19. Opracowywanie procedur przekazywania i odbioru danych związanych
z LMN;
20. Konserwacja poligonu GPS w Margoninie;
21. Testy odbiorników GPS na poligonie w Margoninie;
22. Aktualizacja strony WWW Zespołu Zadaniowego;
23. Udział w IV Konferencji SIP w Lasach Państwowych:


Tematy wystąpień członków zespołu:
• „Wąskie gardła leśnego GIS-u”;
• „Historia szkoleń wewnętrznych z zakresu SIP w LP”,
• „Jak korzystano z LMN w nadleśnictwach?”,



Obsługa stoiska prezentującego działanie oprogramowanie eLas mobile na
rejestratorach leśniczego;

24. Testy

i

wdroŜenie

funkcjonowania

oprogramowania

e_Las

poprzez

szyfrowaną wersję http – https; we współpracy z Zespołem Wsparcia
Technicznego;
25. Testy serwera eLas 525:
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Zestawienie błędów i usterek,



WdroŜenie wersji 527;

26. Testy procedur centralizacyjnych danych geometrycznych:
27. Spotkanie

zespołów

zadaniowych

z

Dyrektorem

Generalnym

Lasów

Państwowych – prezentacje członków zespołu;
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