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Program do kontroli lenych map numerycznych Kontrola LMN powsta³ w zwi¹zku
z wprowadzeniem Zarz¹dzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z 23 sierpnia 2001 r., w sprawie zdefiniowania standardu lenej mapy numerycznej dla poziomu nadlenictwa oraz wdra¿ania systemu informacji przestrzennej w nadlenictwach. Aplikacjê tê
wykona³a na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych firma Taxus SI z Warszawy. Program wraz z innymi aplikacjami TraKo oraz Aktualizator LMN zosta³ zakupiony od
firmy Taxus SI i jest w³asnoci¹ Lasów Pañstwowych (LP).
Mapa numeryczna jest zbiorem danych geometrycznych i opisowych, którego poprawne
wykonanie wp³ywa na jakoæ i funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej LP. Przekazane przez wykonawców warstwy mapy numerycznej podlegaj¹ kontroli zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do ww. Zarz¹dzenia nr 74/2001.
Przeprowadzane s¹ nastêpujace kontrole:
m ilociowa warstw obligatoryjnych okrelonych w standardzie LMN,
m zgodnoci struktury tabel bazy geometrycznej i opisowej, zgodnie ze struktur¹ okrelon¹ w za³¹czniku nr 3,
m poprawnoci uk³adu wspó³rzêdnych przekazywanych warstw, okrelonego w standardzie LMN,
m zgodnoci ilociowej obiektów warstw geometrycznych z baz¹ danych systemu LAS.
m zgodnoci elementów lenej mapy numerycznej z dostarczonymi materia³ami ród³owymi, w szczególnoci:
 poprawnoæ adresowania obiektów,
 wykorzystanie danych numerycznych,
m poprawnoci topologicznej warstw geometrycznych:
 nak³adanie siê poligonów,
 brak zgodnoci wêz³ów s¹siaduj¹cych poligonów,
 wystêpowanie wisz¹cych obiektów liniowych,
 wystêpowanie obiektów z³o¿onych z wielu obiektów geometrycznych, a posiadaj¹cych jeden wiersz w tabeli atrybutów,
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wymiarowoæ warstw geometrycznych,
zgodnoæ (przyleganie) warstw geometrycznych badanej mapy z warstwami geometrycznymi wykazanych w standardzie LMN map,
m u¿ytych kodów z zestawem kodów w s³owniku obiektów geometrycznych,
m prawid³owoci rozmieszczenia wektorów przesuniêcia opisów w za³¹czanych mapach
tematycznych: drzewostanowej i siedliskowej.
Program Kontrola LMN jest aplikacj¹ ³atw¹ w obs³udze. Zalet¹ programu jest menu umo¿liwiaj¹ce u¿ytkownikowi sprawne poruszanie siê po aplikacji oraz szybkie i proste ustawienie odpowiednich parametrów przed przyst¹pieniem do wykonania procedur kontrolnych.
Zag³êbiaj¹c siê w ustawienia programu, u¿ytkownik ma wp³yw na parametry wykonywanych kontroli, np. minimalna powierzchnia poligonu, d³ugoæ linii itp. Do zalet nale¿y równie¿ mo¿liwoæ w³¹czenia lub wy³¹czenia poszczególnych kontroli, co przyczynia siê do
usprawnienia kontroli wybiórczej. Sam proces kontroli mo¿na przeprowadzaæ na bezporednim pod³¹czeniu do bazy LAS oraz na kopii tej bazy. Praca na kopii bazy LAS umo¿liwia
ci¹g³¹ kontrolê poszczególnych warstw geometrycznych. Kontroluj¹c wielokrotnie okrelone elementy na mapie, np. linie, poligony, itp., u¿ytkownik nie musi powtórnie ustawiaæ
poszczególnych kryteriów kontroli, gdy¿ istnieje mo¿liwoæ zapisu aktualnej konfiguracji
kontroli do pliku.
Po przeprowadzeniu kontroli u¿ytkownik otrzymuje protokó³. Jest to raport b³êdów, który zawiera informacje o b³êdach wystêpuj¹cych w poszczególnych warstwach, podaj¹c ich
iloæ i rodzaj. Na wydruku widnieje informacja o nazwie katalogu, w którym znajduje siê
wyszukany b³¹d. Przegl¹daj¹c wydruk raportu otrzymujemy tak¿e informacje o kontrolowanych warstwach. Otrzymany raport wiadczy ju¿ o jakoci wykonanej mapy numerycznej.
Pomimo du¿ej iloci informacji zawartych w otrzymanym raporcie sama organizacja raportu
(rozmieszczenie danych na wielu stronach) jest ma³o przejrzysta, co powoduje w praktyce
wyd³u¿enie czasu analizy otrzymanych b³êdów. Du¿ym niebezpieczeñstwem oraz wad¹ programu jest równie¿ modyfikacja treci raportu. Istnieje mo¿liwoæ rêcznego usuniêcia z pliku wykazanego b³êdu, co mo¿e przyczyniæ siê do przek³amania otrzymanej treci protoko³u.
Nale¿y w przysz³oci zabezpieczyæ treæ powsta³ego raportu, aby unikn¹æ zmian jego zawartoci.
Analizuj¹c b³êdne elementy na mapie, mamy mo¿liwoæ ich wywietlenia. U³atwia to analizê b³êdów oraz skraca czas uzyskania mapy zgodnej ze Standardem LMN. Minusem programu jest koniecznoæ wykorzystania innej aplikacji do przegl¹dania plików z b³êdami.
Za³¹cznik nr 3 Zarz¹dzenia nr 74/2001 dok³adnie okrela jakie pola i rekordy powinny znajdowaæ siê w tablicach *dbf. Jednak w trakcie przeprowadzanej kontroli program nie sprawdza struktury tabel *dbf. Dok³adaj¹c nowe pola w tablicach lub je usuwaj¹c, program nie
sygnalizuje u¿ytkownikowi zaistnia³ego faktu. Za³¹cznik nr 3 do ww. Zarz¹dzenia okrela
równie¿ jakie informacje maj¹ siê znaleæ w danych warstwach. Modyfikuj¹c tablice *dbf
nie uzyskujemy informacji o zaistnia³ych zmianach.
Kolejn¹ niedogodnoci¹ jest brak informacji w raporcie o poprawnoci uk³adu wspó³rzêdnych przekazanych warstw od wykonawcy. U¿ytkownik zmuszony jest w inny sposób
sprawdziæ czy przekazane warstwy znajduj¹ siê w odpowiednim odwzorowaniu okrelonym przez Standard LMN. Wad¹ programu jest równie¿ brak kontroli sprawdzaj¹cej zgodnoæ liczby wydzieleñ na mapie numerycznej w stosunku do iloci wydzieleñ znajduj¹cych
siê w bazie LAS. W momencie wyst¹pienia takiej sytuacji, u¿ytkownik nie ma mo¿liwoci
pe³nego wykorzystania informacji zawartych w mapie numerycznej.
m
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Zalet¹ pojawienia siê programu do kontroli lenych map numerycznych jest przede wszystkim okrelenie jednolitych procedur kontrolnych dla zamawiaj¹cego i wykonawcy. Daje to
mo¿liwoæ lepszej wspó³pracy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.
Stworzenie mapy w Standardzie LMN jest bardzo pracoch³onne. Budowa poszczególnych warstw geometrycznych wymaga precyzji i cierpliwoci. Wykonawcy map numerycznych musz¹ wykazaæ siê du¿¹ wiedzê len¹, komputerow¹, a w szczególnoci znajomoci¹ podsystemu LAS.
Powstanie tego programu zmusi³o wykonawców do wiêkszego zaanga¿owania siê w budowê map numerycznych. Przed pojawieniem siê programu, mapy numeryczne nie podlega³y praktycznie ¿adnej kontroli. B³êdy jakie pojawia³y siê na mapach czêsto zniechêca³y operatorów do korzystania z ich ogromnych mo¿liwoci oraz z ca³ego Systemu Informacji Przestrzennej. Aplikacja do kontroli lenych map numerycznych spowodowa³a, ¿e mapy funkcjonuj¹ce w nadlenictwach, stworzone zgodnie ze Standardem LMN s¹ czêciej wykorzystywane. Wysoka jakoæ map oraz du¿a iloæ zawartych w mapie informacji przyczyni³a siê
do wiêkszego zainteresowania Systemem Informacji Przestrzennej LP wród pracowników
nadlenictw, a w szczególnoci wa¿ne sta³o siê praktyczne wykorzystanie map numerycznych.
Summary
The digital forest map (DFM) Standard was introduced by Regulation 74/2001 of the Director General
of the State Forests (DGLP). Annex No. 4 defines 10 control actions for digital forest maps supplied by
the contractor to the contracting entity. Kontrola LMN software, developed by the company Taxus SI
and commissioned by DGLP, serves the purpose of controlling digital forest maps.
Representatives of Bobolice Forest District (contracting entity) presented their assessment of this
software, drawing attention both to its flaws and merits. Detailed remarks will be certainly helpful in
creation of next version of the software. It is undoubtedly a good point that this software was developed. It forced contractors to get deeply engaged into building of digital maps. High quality of digital
maps and large amount of information contained on such maps contributed to growing interest among
employees of district forests in the Information System of the State Forests, and what is of particular
importance  the digital maps are used in practice.
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