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Вступ. Для реалізації лісової політики в сучасному
динамічному середовищі необхідно мати гнучкий ін‑
струмент управління, побудований на основі остан‑
ніх досягнень інформатики і комп’ютерної техніки.
Використання цих засобів комунікацій у системі
управління лісами може принципово підвищити опе‑
6

ративність її роботи. Розвиток засобів збирання та
обробки матеріалів дистанційного зондування Землі
(ДЗЗ) дозволяє широко використовувати їх як для
створення точної топографічної основи лісовпоряд‑
них матеріалів, так і для безперервного моніторингу
стану лісів [1, 2, 3].
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Для накопичення, зберігання та поновлення ін‑
формації у лісовому господарстві необхідно ство‑
рити інформаційну систему, яка буде базуватися
на потужному сервері баз даних, включатиме в себе
автоматизовані робочі місця (АРМ) спеціалістів всіх
підрозділів і рівнів лісогосподарської галузі та ма‑
тиме можливості для оперативного обміну даними
між суб’єктами господарювання. Така система —
Державна Інформаційна система «Ліси України»
(ДІС) створюється зараз лабораторією нових інфор‑
маційних технологій УкрНДІЛГА в рамках науко‑
во‑дослідної роботи за темою «Розробити Державну
інформаційну систему «Ліси України» (ДІС)».
Розробка, що пропонується, базується на всебіч‑
ному аналізі нинішньої системи управління лісами,
визначенні її проблем і вузьких місць [4]. Вона при‑
значена для збору, накопичення та аналізу інфор‑
мації щодо стану лісів та ведення лісогосподарської
діяльності у лісовпорядних експедиціях, лісогоспо‑
дарських підприємствах, обласних управліннях та
державному Агентстві лісових ресурсів України.
Вихідні передумови. Стан сучасної системи ін‑
форматизації лісової галузі в Україні.
Сучасна система управління лісами була створена
ще декілька десятиліть тому і до цього часу не зазна‑
ла суттєвих змін. Вона визначається вузькою спря‑
мованістю на вирішення господарських задач. Так,
зокрема, бракує інформації щодо об’єктів природ‑
но-заповідного фонду, рекреаційних ресурсів галузі,
об’єктів наукових досліджень, інформації щодо лі‑
сового моніторингу, відсутня інформація щодо де‑
понування парникових газів та зв’язування вуглецю
лісами України, тощо. Цю обмеженість успадковують
й інформаційні системи, що використовують або роз‑
роблюють в галузі [5]. Картографічні матеріали є схе‑
матичними і не мають безпосереднього зв’язку ні з
топографічною ситуацією, ні з даними землеустрою.
Діюча інформаційна база лісовпорядкування нездат‑
на оперативно надавати інформацію про координати,
площі, межі водозбірних басейнів, населених пун‑
ктів, характеристики суміжних користувачів, об’єкти
інших галузей народного господарства. Але еколо‑
гічні проблеми і надзвичайні ситуації поширюють‑
ся, незважаючи на межі лісових земель, і впливають
не лише на лісове господарство. Труднощі виника‑
ють при вирішенні нестандартних завдань, зокрема,
пов’язаних з екологічними проблемами і надзвичай‑
ними ситуаціями. Не опрацьована єдина стратегія
комп’ютеризації галузі, наслідком чого є відносно
невисокий рівень і різнорідність автоматизованих
систем, що використовуються в окремих підприєм‑
ствах. Виникає проблема обміну даними в електрон‑
ному вигляді у межах системи управління лісами.
Вирішення окреслених проблем і забезпечення
подальшого розвитку системи управління лісами по‑
требує участі не лише комп’ютерних фахівців, але
й керівників та спеціалістів, що працюють на всіх
рівнях організації лісового господарства. ДІС «Ліси
України» має стати інструментом, що налагодить ін‑

формаційні потоки в галузі, і стане кроком до вста‑
новлення єдиної галузевої політики у сфері інфор‑
матизації та керованої комп’ютеризації в лісовому
господарстві.
Мета роботи: обґрунтувати необхідність створен‑
ня та надати опис функціоналу єдиної інформаційної
системи управління лісовою галуззю. Роботи зі ство‑
рення великих інформаційних систем проводять по‑
етапно. Перший етап створення ДІС — автоматиза‑
ція головного виду лісокористування — заготівлі де‑
ревини, починаючи з відводу лісосік до формування
лотів необробленої деревини для продажу її на тор‑
гах лісової біржі.
Виклад основного матеріалу.
Загальна схема та функціональність Державної
інформаційної системи «Ліси України».
На початку розробки системи було вивчено ін‑
формаційні потоки між суб’єктами лісогосподар‑
ської діяльності на базі двох лісгоспів Харківської
області (Данилівський та Вовчанський), Харківської
лісовпорядної експедиції та Харківського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
На рис. 1 наведено функціональну схему ДІС
«Ліси України» та схему інформаційних потоків між
суб’єктами лісогосподарської діяльності.
Блок «АРМ інженера-таксатора». Це блок пер‑
винного збору та обробки інформації базового лісо‑
впорядкування, створення та наповнення як атрибу‑
тивної, так і картографічної бази даних, планування
лісогосподарських заходів, ведення безперервного
лісовпорядкування з поновленням картографічних і
атрибутивних даних. Після проведення базового або
безперервного лісовпорядкування інформація над‑
ходить до головного серверу бази даних.
Робота таксатора проходить за таким сценарієм:
1. Підготовка до польових робіт: занесення в базу
ортофотопланів, космічних знімків та інших карто‑
графічних матеріалів. Розроблене програмне забез‑
печення дає змогу використовувати будь-які растрові
зображення, в автоматичному режимі імпортує
файли прив’язки, що зазвичай постачаються разом
з ортофотопланами та космічними знімками, дозво‑
ляє одночасно працювати з декількома растрами та
будь-якими координатними проекціями. Програма
дозволяє працювати з растрами різних типів, різної
роздільної здатності, різних форматів. Така невимог‑
ливість до вхідних даних скорочує час на підготовку
вхідних матеріалів. Те ж стосується й інших растро‑
вих даних — топокарт, абрисів, тощо. Є також функ‑
ція он-лайн завантаження космічних знімків з безко‑
штовних серверів (Google, Bing). Оскільки таксатору
часто доводиться працювати з декількома растрами
одночасно, постійно пересуватися по екрану, роз‑
роблено функцію побудови «пірамід» при масштаб‑
уванні виду на екрані. «Піраміди» — це програмно
оптимізовані растрові зображення, що бачить кори‑
стувач на екрані залежно від масштабу карти.
Використання такого підходу значно скорочує
час на відображення растрів на екрані монітору, і та‑
7
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Рис. 1. Функціональна схема ДІС «Ліси України»

ким чином дозволяє працювати на менш потужних
комп’ютерах. Також реалізовано функцію конверта‑
ції кадастрових даних у формат, придатний для зане‑
сення в головну базу даних.
2. Занесення даних землекористування, в тому
числі й у векторному вигляді, уточнення зовнішніх
меж. Формування квартальної мережі та поперед‑
нє дешифрування видимих на знімках меж виділів.
Виконання таких дій дозволяє таксатору добре підго‑
туватися до польових робіт та значно скоротити час
на їхнє проведення.
3. Роботи в лісі з використанням польової
ГІС. Геоінформаційна система з такими можливо‑
стями розроблюється лабораторією НІТ сумісно з
Харківською лісовпорядною експедицією. За умови
використання GPS-зйомки та портативних комп’ю‑
терів на польових роботах можна взагалі обійтися
без паперових абрисів.
4. Остаточна обробка польових матеріалів з мож‑
ливістю занесення абрисів кварталів, формування
атрибутивної бази даних. В системі є можливість
імпорту бази, створеної за допомогою програм ULR,
розроблених ВО «Укрдержліспроект». На цьому ета‑
пі проводиться повний контроль занесеної інформа‑
ції, відбувається топологічний контроль векторної
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геометрії та ув’язка геометричних даних з атрибу‑
тивною базою. Автоматично проводиться розраху‑
нок та ув’язка площ. Для сумісності з програмами
ULR реалізована також вставка розрахованих площ
у vff-файли. В процесі роботи таксатор має змогу
настроювати візуалізацію об’єктів, змінювати поло‑
ження написів виділів та площ тощо.
5. Заключний етап лісовпорядкування — підго‑
товка та друк матеріалів лісовпорядкування: план‑
шетів 1:10 000, планів лісонасаджень та тематичних
карт 1:25 000, карт-схем 1:100 000, а також необхідних
схем до проекту. Формування планшетів та планів
насаджень відбувається автоматично, таксатор лише
корегує положення окремих фрагментів на елек‑
тронному листі.
Блок «Головний сервер». База даних має збері‑
гатися на сервері бази даних. (пропонується SQLсервер) Інформація надходить з усіх лісовпоряд‑
них експедицій та накопичується на всю територію
України. База даних містить як картографічну, так
і атрибутивну інформацію, вона топологічно-ко‑
ректною, тобто:
• полігональні об’єкти (виділи, квартали, населені
пункти, водойми) є похідними від лінійних об’єктів
(меж виділів, кварталів, доріг, тощо). Їхня побудова кон‑
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тролюється вбудованими топологічними функціями;
• між всіма векторними об’єктами бази встанов‑
лено топологічні відносини, що не допускає вини‑
кання різних некоректних ситуацій, наприклад, два
полігони виділів не можуть накладатися один на од‑
ного, полігон кварталу має бути повністю заповнений
полігонами виділів, не може бути «висячих» відрізків
у межах виділів та лінійних виділах;
• кожен полігон виділу та відрізок лінійного ви‑
ділу пов’язані із записом у таксаційній базі, що,
по-перше, дає змогу додатково контролювати пра‑
вильність створення картографії, а по-друге, дозво‑
ляє швидко проводити розрахунок та ув’язку площ.
Доступ до цієї бази організують згідно з рівнем
доступу спеціалістів, і вона відкрита лише для чи‑
тання (дозвіл на зміну даних на сервері мають лише
фахівці лісовпорядної експедиції). Для виконання
запитів організовано віддалений доступ, реалізовані
функції кодування результатів вибірок в обмінний
формат. Як обмінний формат пропонується викори‑
стовувати XML-формат, що зараз широко застосову‑
ють, особливо в Інтернет-продуктах.
Блок «Арм інженера лісового господарства».
Кожного року, після безперервного лісовпоряд‑
кування, лісогосподарське підприємство отримує
вибірку з головної бази даних, яка містить в собі так‑
саційну базу та картографію в обмінному форматі.
Програмне забезпечення цього рівня автоматизує
повсякденну діяльність в сфері лісокористування: за‑
несення даних GPS-зйомки відводів, планування ру‑
бок за періодами року, вибір фондів рубок головного
користування та рубок формування і оздоровлення
лісів, облік заготовленої продукції, формування різ‑
них вибірок за запитом у розрізі таксаційних показ‑
ників, заходів, ретроспективний аналіз лісогоспо‑
дарської діяльності, друк форм звітності та реєстру
заявок для біржового аукціону.
Блок «АРМ фахівця обласного управління».
Фахівці обласного управління мають доступ до даних

всіх лісгоспів області. Програмне забезпечення до‑
зволяє здійснювати аналіз лісогосподарської діяль‑
ності підприємств, виконувати різні запити, як атри‑
бутивні, так і просторові, формувати звітні форми та
документи для різних зацікавлених організацій.
Блок «АРМ фахівця державного Агентства лісо‑
вих ресурсів». Функціональність цього АРМу повні‑
стю співпадає з АРМом фахівця обласного управлін‑
ня. Фахівці державного Агентства лісових ресурсів
мають доступ до даних всіх лісогосподарських під‑
приємств країни.
Висновки:
При повному впроваджені ДІС «Ліси України»
у виробництво галузь матиме:
• єдиний сервер бази даних на всю територію
держави з моменту занесення карток таксації і про‑
тягом всього циклу ведення лісогосподарської діяль‑
ності;
• цілісну базу даних, тобто таку, де картографічна
інформація невід’ємна від атрибутивної, а всі взає‑
мозв’язки між елементами контролюються на кож‑
ному етапі збору та обробки;
• впроваджений обмінний формат XML забезпе‑
чує обмін даними із зовнішніми геоінформаційними
системами.
Використання системи призведе до значного
скорочення часу при накопиченні, обробці й обміні
даних між виробничими підрозділами і рівнями ке‑
рування галуззю, підвищить оперативність, точність
і якість отримуваних матеріалів, надасть механізми
для швидкого аналізу лісогосподарської діяльності
та забезпечить підґрунтя для вирішення суміжних
завдань, пов’язаних із лісокористуванням, таких як
логістичні завдання транспортування деревини та
гасіння пожеж, боротьба зі шкідниками, розрахунки
балансу вуглецю тощо.
Рецензент: завідуюча лабораторією захисту лісу
УкрНДІЛГА, доктор с.-г. наук,
професор В. Л. Мєшкова
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