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Wstêp
Pierwsza wersja programu Mapnik powsta³a w 1998 roku podczas opracowywania przez
TAXUS SI systemu informacji przestrzennej dla Nadlenictwa Z³otów. Program, który pozwala w prosty sposób wydobyæ informacje z bazy Systemu Informatycznego Lasów Pañstwowych (SILP) i wywietliæ je na mapie, okaza³ siê bardzo u¿yteczny dla leników. Program Mapnik doczeka³ siê kolejnych ulepazonych wersji. Powsta³y równie¿ programy innych firm, oferuj¹ce zbli¿ony zakres funkcjonalnoci.

Dostosowanie programu Mapnik do Standardu LMN
Wprowadzony w 2001 roku w standard lenej mapy numerycznej okrela strukturê danych opisowych oraz geometrycznych, a tak¿e okrela wymagania stawiane przegl¹darkom
lenej mapy numerycznej. Program Mapnik w wersji 3.0 zosta³ dostosowany zarówno do
struktury danych okrelonych w standardzie, jak i wymogów funkcjonalnych dotycz¹cych
przegl¹darek. Mapnik wraz z programem Aktualizator da³y nadlenictwom mo¿liwoæ, zarówno analizowania, jak i aktualizowania danych SIP. Wprowadzenie zmian do standardu
LMN w 2004 roku oraz planowane zmiany w strukturze SILP postawi³y twórców Mapnika
przed dylematem, czy pozostawiæ program w postaci zgodnej ze starsz¹ wersj¹ standardu,
czy dostosowaæ go do struktury opisanej w nowej wersji standardu LMN, która nie funkcjonuje jeszcze w nadlenictwach. Na razie dystrybuowana jest wersja 3.0 dostosowana do
struktury danych posiadanych przez nadlenictwa, tak by w okresie przejciowym u¿ytkownicy mogli nadal korzystaæ z programu. Dalsze zmiany, zarówno w SILP, jak i bazach
danych bêd¹ sukcesywnie wprowadzane do programu.
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Realizacja wymogów standardu LMN w programie Mapnik
Program Mapnik ju¿ od pierwszych swoich wersji umo¿liwia³ ³atwe dostosowywanie do
zmian zachodz¹cych w strukturze bazy SILP oraz w warstwach geometrycznych. Baza
konfiguracyjna programu, dostêpna poprzez okna programu (rys. 1) umo¿liwia wprowadzanie zmian nawet przez u¿ytkownika programu i nie wymaga ingerencji w kod programu.
Wprowadzone tu ustawienia s¹ wykorzystywane przez modu³ konstruktora zapytañ oraz
przy t³umaczeniu nazw tabel i kolumn na jêzyk polski. W dalszej czêci pogrubionym tekstem zaznaczane bêd¹ funkcje programu Mapnik 3.0 wymagane przez standard LMN.

Rys. 1. Jedno z okien bazy konfiguracyjnej

Konstruktor zapytañ upraszcza tworzenie zapytañ do bazy danych (rys. 2). U¿ytkownik
nie musi znaæ anglojêzycznego nazewnictwa tabel SILP ani jêzyka SQL, co znaczenie poszerza liczbê osób mog¹cych wykorzystywaæ Mapnika w codziennej pracy. Wyniki zapytañ w
postaci tabel mog¹ byæ zapisane w postaci plików w ró¿nych formatach, jak i wydrukowane w postaci raportu. Mapnik pozwala na tworzenie kopii bazy danych SILP, która umo¿liwia pracê bez pod³¹czenia do bazy SILP, co znalaz³o wiele zastosowañ, m.in. przy pracy w
terenie, na szkoleniach czy....w domu. Program zapewnia bezpieczeñstwo danych SILP
poprzez umo¿liwienie jedynie odczytu danych, bez mo¿liwoci modyfikowania danych
SILP lub geometrycznych warstw podstawowych lub pochodnych.
Nowoci¹ w porównaniu do wczeniejszych wersji jest mo¿liwoæ tworzenia i edycji
w³asnych warstwy u¿ytkownika. Program wyposa¿ono w zestaw narzêdzi, które pozwalaj¹ u¿ytkownikowi tworzyæ i modyfikowaæ w³asne warstwy (rys. 3).
Warstwy mapy po do³¹czeniu danych z bazy SILP oraz utworzeniu legend staj¹ siê warstwami tematycznymi. Zarówno legendy pojedynczych warstw, jak i ca³e projekty mog¹
zostaæ zapisane i nastêpnie otwarte przy dalszej pracy. Gotowe projekty u¿ytkownika, mog¹
byæ sporz¹dzone w celu realizacji powtarzaj¹cych siê okresowo zadañ  np. ledzenia realizacji zabiegów pielêgnacyjnych czy planu pozyskania. W programie znajduje siê zestaw
gotowych map tematycznych, których lista znajdowa³a siê w za³¹czniku poprzedniego standardu LMN. Zestaw gotowych map tematycznych jest bardzo pomocny w codziennej pracy, szczególnie dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników, którzy w ten sposób maj¹ okazjê do
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Rys. 2. Okno konstruktora zapytañ

zapoznania siê z dzia³aniem mapy numerycznej. Niestety opisy map zawiera³y zbyt ma³o
informacji dla jednoznacznej interpretacji intencji ich twórców. W przysz³oci, w tego rodzaju opracowaniach jak standard LMN powinno znaleæ siê szczegó³owe, zatwierdzone przez specjalistów z Lasów Pañstwowych omówienie treci map pod wzglêdem zakresu warstw geometrycznych, do³¹czanych z SILP danych opisowych oraz u¿ytych
legend. Bez takiego omówienia mapy tematyczne proponowane przez producenta przegl¹darki s¹ swoist¹ czarn¹ skrzynk¹.
Kolejn¹ wymagan¹ przez standard funkcjonalnoci¹ programu realizowan¹ ju¿ przez wczeniejsze wersje Mapnika jest mo¿liwoæ wywietlenia opisu wskazanego na mapie obiektu, np. opisu taksacyjnego wydzieleñ. Jako ¿e, w SILP znajduj¹ siê dane opisowe dla wielu
obiektów z innych warstw geometrycznych w programie stworzono mechanizmy pozwalaj¹ce na wywietlenie i wydrukowanie informacji równie¿ dla obiektów z innych warstw,
przez co mo¿liwe jest np. wywietlenie informacji inwentarzowych o drodze czy budynku.
Program Mapnik 3.0 pozwala na pracê z warstwami mapy w uk³adach 1992, jak i 1965.
Dla wskazanych obiektów mo¿liwe jest wywietlenie ich wspó³rzêdnych w wymienionych
uk³adach, jak i wspó³rzêdnych geograficznych (rys. 4).
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Rys. 3. Narzêdzia edycji warstw u¿ytkownika

Rys. 4. Okno wspó³rzêdnych wybranego obiektu
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Program pozwala te¿ na utworzenie siatki pomiarowej lub geograficznej w oknie
mapy. Mo¿liwe jest te¿ wskazanie miejsca potencjalnego po¿aru na podstawie azymutów z
punktów obserwacyjnych (rys. 5).
Oprócz wydruków tabelarycznych danych z SILP przegl¹darka umo¿liwia równie¿ wydruk map, w tym równie¿ wydruk du¿ych arkuszy na drukarkach ma³oformatowych umo¿liwiaj¹cy tworzenie wygodnych w u¿yciu atlasów.

Przysz³oæ
W najbli¿szej przysz³oci planowane jest dostosowywanie programu do zmian zachodz¹cych w strukturze danych geometrycznych i opisowych znajduj¹cych siê w nadlenictwach,
tak by u¿ytkownicy, pomimo zmian mogli nadal wykorzystywaæ przegl¹darkê Mapnik w
codziennej pracy.
Dalsza przysz³oæ wyznaczana jest przez dwie, obecnie zarysowuj¹ce siê tendencje.
Pierwsza z nich zosta³a zapocz¹tkowana przez u¿ytkowników, którzy wykorzystywali
program Mapnik podczas pracy w terenie, np. podczas ró¿nego rodzaju inwentaryzacji czy
ocen terenowych, godz¹c siê na niewygody i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z u¿ytkowania
laptopa w warunkach terenowych. Odpowiedzi¹ na ich potrzeby jest program mLas In¿ynier. Program ten zainstalowany na palmtopie  komputerze mieszcz¹cym siê w kieszeni
pozwala wyszukiwaæ i wywietlaæ na mapie informacje opisu taksacyjnego i systemu planów oraz sporz¹dzaæ w³asne notatki. Program ten mo¿e byæ po³¹czony z odbiornikiem GPS,
co pozwala na wywietlanie na mapie aktualnej pozycji. Jest to bardzo pomocne w przypadku du¿ego rozdrobnienia kompleksów lenych, czy te¿ mozaiki lasów ró¿nych form w³asnoci.
Drugi trend to wzrastaj¹ca integracja programów s³u¿¹cych do wprowadzania i pozyskiwania danych z SILP z map¹ numeryczn¹. Pracownik nadlenictwa, czy te¿ leniczy powinien mieæ jeden, prosty w obs³udze program, który pozwoli mu uzyskiwaæ potrzebne informacje, wywietlaæ je na mapie lub w postaci odpowiednich zestawieñ oraz w prosty sposób
wprowadzaæ informacje na temat planowanych i wykonanych dzia³añ. Przyk³adem takiego
programu mo¿e byæ opracowany przez TAXUS SI program Las Info. W programie tym
zintegrowano mapê numeryczn¹ z przyjaznym dla u¿ytkownika graficznym interfejsem.
G³ówn¹ zalet¹ programu jest zintegrowanie w jedn¹ funkcjonaln¹ ca³oæ modu³ów zwi¹zanych z hodowl¹ i ochron¹ lasu oraz pozyskaniem i obrotem drewnem (rys. 6).
Summary
The Mapnik Digital Forest Map viewer allows easy quering and presentation of map information from
the State Forests database. The viewer is an essential part of the Spatial Information System of a forest
district. The functionality of viewers was described in Forest Digital Map Standard. Mapnik 3.0 is
designed to meet these requirements. In the article some of its functions are presented..
Latest changes in the Standard make necessary further changes to be introduced to the program.
These changes should be synchronized with the changes in the databases of forest districts to allow
continuous and smooth use of the software by customers. The specification of requirements of LMN
Standard regarding map viewers will increase the users comfort of work. Especially contents of
thematic maps should be specified more precisely by specialists from the State Forests.
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In the nearest future further adjustmentsof the software to new developments in forest district databases are expected, following the implementation of new LMN Standard and changes in SILP. The future
of forest digital map viewers is in integrated software, easily accessible and with full functionality
needed in the workplace of a forester or a specialist in a forest district. Las Info developed by TAXUS
SI is a proposal of such a software. The second direction in viewer development is software for
handheld devices, which enables presentation and modification of data needed for field work. mLas
Engineer is an example of such a software
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Rys. 5. Lokalizacja miejsca po¿aru
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Rys. 6. Okna programu Las Info u³atwiaj¹ wprowadzanie danych dotycz¹cych planowania i wykonania dzia³añ gospodarczych

